
A halmozottan sérült gyerek gyakran csak sóvárogva nézi,
amint egészséges társai önfeledten hintáznak, csúszdáznak
a játszótéren, ugyanis az átlagos játszótéri bútorzat nem al-
kalmas arra, hogy ő is használja. Ezért – hiánypótló kezde-
ményezésként – a Bethlen Gábor Alap támogatásával a
marosvásárhelyi Ludodom Egyesület különleges, integrált
játszóteret alakított ki, ahol a fogyatékkal élő gyerek együtt
játszhat az egészségessel. Maros megyében ez az egyetlen,
sérült gyerekek számára is alkalmas játszótér. 

Egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Ludodom Egyesü-
let Forradalom utca 45. szám alatti székhelyén, a református egyház
tulajdonában lévő épületegyüttes belső udvarán, biztonságos kör-
nyezetben helyeztek el két különleges játszóeszközt, egy kerekes
székes körforgót és egy pillangóhintát, viszont már akkor tervben
volt, hogy újabb elemekkel bővítik az integrált játszóteret, és barát-
ságosabbá teszik környezetét. Ez nemrég meg is történt, újabb ját-
szóelemekkel bővült a Maros megyében egyedülállónak számító
integrált játszótér – tudtuk meg Rencsik Rékától, a Ludodom Egye-
sület elnökétől. 

„Sok mindent 
tanultam Bolyaitól”
Az eltelt hónapokban, hetekben szá-
mos rendezvény, közönségtalálkozó
meghívottja volt Láng Zsolt és a Je-
lenkor kiadónál 2019-ben megjelent
regénye, a Bolyai. A média is sokat
foglalkozott a könyvvel és szerzőjével,
recenziók, elemző cikkek méltatták ér-
demeit. A Múzsában friss megjelené-
sekor ismertettük az impozáns
kiadványt, most a szerzővel folytatott
terjedelmesebb beszélgetéssel térünk
vissza a témára.

____________3.
Dőlnek a rekordok 
Kerekes István mindig igyekszik meg-
osztani örömét szülővárosa, Marosvá-
sárhely lakóival, lapunk olvasóival, így
mindegyre első kézből kapott, friss hí-
rekkel tudunk előrukkolni fotósmun-
kásságáról. A mostani újdonság az,
hogy ő az első magyar fotós, aki át-
lépte a fotópályázatokon elnyerhető
díjak számának kétezres határát.

____________4.(Folytatás a 2. oldalon)
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Csütörtökön Péter Ferenc el-
nökletével soros ülését tar-
totta a Maros Megyei Tanács,
melynek legfontosabb dön-
tése a 2020-ra szóló megyei
költségvetés elfogadása volt.
A büdzsé összeállításakor
három alapelvet tartott szem
előtt a megyei önkormányzat:
egyrészt, hogy folytatni le-
hessen minden eddig elkez-
dett beruházást, másrészt
további megyei útszakaszok
korszerűsítését, illetve a me-
gyei tanács és az összes alá-
rendelt intézmény számára
a működéshez szükséges for-
rások biztosítását. 

A csütörtöki soros ülésen 14 na-
pirendi pont szerepelt, ezek közül a
legfontosabb a költségvetés elfoga-
dása volt, hiszen minden intézmény
tudja, hogy mekkorák lesznek a
működési költségek. Ezzel elindít-
hatók a versenytárgyalások és azok
a procedúrák, amelyekkel kijelölik
a szolgáltatásokat végző cégeket. 
900 millió lejből gazdálkodhat 
a megyei tanács

Maros megye általános költség-
vetésének bevétele idén közel 800

millió lej. Ehhez hozzáadódik az
előző évek költségvetési többlete
101,5 millió lej összegben. Így a
megye összesen 900,12 millió lej-
ből gazdálkodhat. Ebből a keretből
647,9 millió lejt (72%) tesznek ki a
működési költségek, 252 millió lejt
(28%) fordíthat fejlesztésekre a me-
gyei önkormányzat.  A fejlesztési
keretből 122,27 millió lejt tesznek
ki az uniós projektekre elkülönített
források. Azoknál a beruházásoknál
ugyanis, amelyek megvalósítására
európai uniós támogatást nyert a
megyei tanács, a munkálatok költ-
ségét csak utólag térítik meg az
uniós hatóságok, így a beruházás
teljes költségét saját forrásból kell
fedezni. Amint az Európai Unió
visszafizeti az összegeket, ezeket az
alapokat más beruházások elindítá-
sára lehet majd fordítani. 

A következő uniós támogatással
megvalósuló projektek szerepelnek
a költségvetésben: a Marosvásárhe-
lyi Természettudományi Múzeum
felújítása – 9 millió lej; a Kultúrpa-
lota felújítása – 4,4 millió lej; a
151B és 142-es jelzésű, Nyárádtő és
Dicsőszentmárton közötti megyei
utak korszerűsítése – 104,2 millió
lej; a 106-os jelzésű, Szentágota és
Segesvár közötti megyei út felújí-
tása – 600 ezer lej. Az állampolgá-

roknak nyújtandó szolgáltatások
egyszerűsítését célzó intézkedések
a Maros Megyei Tanács szintjén –
1,2 millió lej; Vénusz – Együtt a
biztonságos életért! – 431 ezer lej;
Team-Up: Előrelépés az alternatív
gyermekgondozás minőségében –
egymillió lej.

A fejlesztések, beruházások terén
a következő  fontosabb tételek sze-
repelnek a költségvetésben: a
Maros Megyei Klinikai Kórház és a
dicsőszentmártoni kórház 22 millió
lejt kap beruházásokra, az összeg
fele saját bevételekből, a másik fele
kormányzati forrásokból származik,
a marosvásárhelyi repülőtér fejlesz-
tésére 25,8 millió lej van elkülö-
nítve, a kulturális intézmények 2,8
millió lejt fordíthatnak fejleszté-
sekre, a Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság 1,95
millió lejt kapott beruházásokra és
52 millió lej van elkülönítve a me-
gyei utakra nagyobb beruházá-
sokra. 
100 millió lejes deficit

– Idén az állami költségvetésből
100 millió lejjel kevesebbet kap-
tunk a működési költségekre, mint
amennyire szükségünk van. A tör-
vény értelmében ezeket a kiadáso-
kat biztosítanunk kell, és ezt meg is
tesszük, így a saját bevételeink és a

költségvetési többletből származó
összeg egy részét ezekre a kiadá-
sokra fordítjuk. Továbbá folytatjuk
az előző évben megkezdett beruhá-
zásokat és gondoskodunk az euró-
pai uniós projektek megva-
lósításához szükséges összegekről
is. Így amíg nem kerül sor költség-
vetés-kiigazításra, nem tudunk új
beruházásokat indítani. Ilyen körül-
mények között is folytatjuk a me-
gyei utak korszerűsítését. A 2020-as
évre a tavalyi 141 millió helyett
csak 101 millió lejt különítettünk el
a megyei utak karbantartására, javí-
tására és korszerűsítésére. Folytat-
juk a tavaly elkezdett nagyobb
útügyi munkálatokat, illetve öt híd
felújítását, újjáépítését kezdjük el
idén.  Ezeknek a beruházásoknak az
összértéke eléri a 70 millió lejt.
Folytatjuk az egészségügyi intéz-
mények fejlesztését is, a Maros Me-
gyei Klinikai Kórház beruházásai
közül a legfontosabb az onkológiai
klinika felújítása. Orvosi eszkö-
zökre viszont kevesebb jut idén. Je-
lenleg 700 ezer lejt különítettünk el
eszközökre, tavaly 5 millió lejt for-
dítottunk erre – emelte ki Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács
elnöke.

– Az előző évben a kormány la-
kosonként 450 lejes kvótát osztott
le a megyének, idén ez 275 lej. Ha
számítást végzünk, hogy milyen
csökkenést jelent ez 680 ezer em-
berre, érzékelhető, hogy számot-
tevő a különbség. A héából

visszaosztott összeg is kisebb 41
millió lejjel. Van egy fontos ígéret,
amely a Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóságot érinti: a júliusi
költségvetés-kiegészítésnél pótol-
ják ezeket az összegeket, ugyanis a
kormány az évi 125 millió lejes
költségvetésnek csupán a 19 száza-
lékát, 26 millió lejt biztosított az in-
tézmény működtetésére, holott a
törvénynek megfelelően 90 száza-
lékot kellett volna. A hiányzó ösz-
szeget saját forrásból kell fedezni,
de remélhetőleg a júliusi költségve-
tés-kiegészítésnél ez változik. A
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság a megye legnagyobb intéz-
ménye, közel 3000 ellátottal és
gondozottal.

Dr. Pokorny László megyei taná-
csos, a marosvécsi Neuropszichiát-
riai Rehabilitációs Központ
igazgatója is erre az áldatlan hely-
zetre reflektált, és köszönetét fe-
jezte ki a megyei tanács
vezetőségének, hogy a források biz-
tosításával a beutaltakat el tudták
látni, s minden alkalmazottnak biz-
tosított egyelőre a havi bére. 
2,4 millió lej civil szervezeteknek 

Az elfogadott költségvetés ma-
gában foglalja a civil szervezetek
számára kiírt pályázatok költség-
vetési keretét is. A megyei tanács
idén 2,4 millió lejt fordít vissza
nem térítendő támogatásokra, kul-
turális, egyházi, szociális, sport- és
ifjúsági tevékenységek finanszíro-
zására.

Ma GERZSON, 

holnap ALFRÉD napja.

ALFRÉD: germán eredetű, je-
lentése: tündér, tanács.
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Mezey Sarolta

Maros megyében egyedülálló
Az integrált játszótér lényege, hogy a sérült gyerekek

egészséges társaikkal együtt használhassák, hiszen ezáltal
is elő szeretnék segíteni, hogy a többség nyisson a fogya-
tékkal élők felé. A szakember szerint erre óriási szükség
lenne, ugyanis a sérült gyereket nevelő családok többnyire
elszigetelődnek. Ugyanakkor a városbeli játszótéri eleme-
ket nemigen tudják használni a sérült gyerekek, illetve ők
eleve sokkal érzékenyebbek – zajra, tömegre –, gyakran
zavarja őket a lakónegyedbeli hinták, csúszdák környéki
zsongás. 

Az elmúlt év elején szintén a Bethlen Gábor Alap támo-
gatásával  első lépésként két eszközt tudtak vásárolni, az
egyik egy kerekes székes körforgó, amire felhajt a kerekes
székes gyerek, kétoldalt van két pad, ahová felülhet a szülő
vagy bárki, aki elkíséri, és együtt forognak. A másik a pil-
langóhinta, amin a gyerek feküdni, térdelni is tud, a pil-
langó szárnyaiban lévő üregek  kapaszkodók, ugyanakkor
két egészséges gyerek is felülhet melléje. Nemrég a Beth-
len Gábor Alapnál ismét sikeresen pályázott az egyesület,
és ennek köszönhetően újabb eszközökkel sikerült bőví-
teni a játszóteret: egy hintaállvánnyal, amelyen fészek-
hinta és klasszikus ülőkés rész is van, egy tubafont,
xilofont és dobot magában foglaló hangállomással, ami
kerekes székkel is jól megközelíthető, valamint egy lab-
dajátékra alkalmas elemmel. A játszótéri eszközök alá a
gyerekek biztonsága érdekében gumiszőnyeget helyeztek
el. 

Rencsik Réka rámutatott, amint az idő engedte, a gye-
rekek használatba is vették a kibővült játszóteret, meglá-
togatta őket a marosvásárhelyi Művészeti Líceum zene
tagozatos negyedik osztálya, amely lelkesen segített fákat
ültetni, hogy kellemesebbé tegyék a játszótér környezetét.
Ugyanakkor vendégül láttak egy Down-szindrómával élő
gyerekekből álló csoportot, valamint diákokat az inkluzív
oktatási központból, és családok is szép számban látogat-
ják a játszóteret. A Művészeti Líceum kisdiákjai kipróbál-
ták a kerekes széket, ami legtöbbjük számára addig még
nem tapasztalt élményt jelentett, be is vallották, hogy ha
nem próbálták volna ki, el sem tudták volna képzelni, mi-
lyen lehet – ahogy az egyik gyerek fogalmazott – „láb nél-
kül” körforgózni vagy éppen labdázni. Akadt olyan is, aki
jelezte, hogy neki van sérült ismerőse, és majd ide hívja
játszani. 

– Tulajdonképpen ezáltal maguk a gyerekek is megfo-
galmazták a célt, amiért létrehoztuk ezt az integrált játszó-
teret, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a sérült és az
egészséges gyerekek. A megvalósításban az egyesület
aktív tagjain kívül nagyon fontosnak tartom megemlíteni
Papp Béni Zsombor tiszteletes urat, aki nagy örömmel fo-
gadta a kezdeményezést, hitt bennünk, abban, hogy ez
megvalósítható, valamint a református egyház kuratóriu-
mát, amely a védett udvaron helyet biztosított a játszótér-
nek. Nélkülük csak álom maradt volna – jegyezte meg az
egyesület elnöke. Mint mondta, a védettség szempontjából
a helyszín kulcsfontosságú, hiszen biztonságos, zárt ud-
varról van szó, ugyanakkor jól megközelíthető, gépkocsi-
val el lehet hozni a játszótérig a mozgásképtelen
gyerekeket is. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Korszerűsítik a közvilágítást
Segesváron

Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere már egy hónappal
korábban jelezte, hogy 2019. december végén az önkormányzat
szerződést írt alá az E60-as főút egy szakaszának, a Consiliul
Europei utca közvilágításának a korszerűsítésére.

A projekt alapján 56 világítótestet cserélnek le LED-es, táv-
vezérlésű, optimális megvilágítást biztosító világítótestre, illetve
minden oszlopra lámpa kerül.

A munkálatok elkezdődtek – nyilatkozta január végén az al-
polgármester. 

Kijelentette: a beruházás, amellett, hogy lényegesen javítja
az úttest és a járda megvilágítását, jelentős energiamegtakarítást
is eredményez (a régi, 400 wattos égők helyett 94 wattosakat
szerelnek fel). A világítótestek 10 éves garanciával rendelkez-
nek. 

Az útügy és a volt poliklinika között minden oszlopra új égőt
szerelnek. A munkálat értéke 221.522 lej, a kivitelező a közvi-
lágítást karbantartó és a közszállítást működtető ATT Rt. 

„Mint köztudott,  a város közvilágításának korszerűsítésére
még 2018 őszén uniós pályázatot nyújtottunk be, melynek elbí-
rálása folyamatban van, a kb. 2.300.000 eurós támogatást nagy
valószínűséggel meg fogjuk kapni. A fenti szakasz nincsen be-
lefoglalva az említett pályázatba, mivel tulajdonjogi problémák
merültek fel” – jelentette ki Tóth Tivadar. (mózes)

Jóváhagyták Maros megye 2020-as költségvetését
Kevesebb a pénz



Az eltelt hónapokban, hetek-
ben számos rendezvény, kö-
zönségtalálkozó meghívottja
volt Láng Zsolt és a Jelenkor
kiadónál 2019-ben megjelent
regénye, a Bolyai. A média is
sokat foglalkozott a könyvvel
és szerzőjével, recenziók,
elemző cikkek méltatták ér-
demeit. A Múzsában friss
megjelenésekor ismertettük
az impozáns kiadványt, most
a szerzővel folytatott terje-
delmesebb beszélgetéssel té-
rünk vissza a témára.

– Vannak írók, akik azt vallják,
hogy amint befejezik a könyvüket, el
is engedik hősüket, igyekeznek eltá-
volodni tőle. Két évig dolgoztál
vele, a svájci ösztöndíjad idején
egész intenzíven, de azután is itt-
hon, Kaliforniában is mindennap-
jaid része lehetett Bolyai. Te hogy
vagy ezzel, te is próbálsz másra
koncentrálni?

– Talán akkor tudnék eltávo-
lodni, ha valami másba belekezdek.
Eddig még nem sikerült. Nagyon
sok könyvbemutató volt mostaná-
ban, nem szeretek senkit visszauta-
sítani. Meglepett, milyen sok
embert érdekel a téma, Bolyai
alakja. 

– Mennyivel tudsz ma többet Bo-
lyairól, mint a könyved megírása
előtt? Az írás folyamán közelebb ke-
rültél hozzá?

– Elsősorban érzelmileg kerül-
tem egész közel hozzá. Mármint Já-
noshoz, mert amikor azt mondom,
Bolyai, róla van szó. 

– Miután beleástad magad
mindabba, ami foglalkoztatta, más
embernek találtad, mint amilyennek
vélted?

– Igen. Sokkal inkább a kortár-
sunknak éreztem, mint azelőtt. Az
érzelmi világát, a világszemléletét
és a gondolatait is. Ahogy külön-

böző problémákat megoldott, vagy
ahogy ezt a nagy művet, a Világta-
nát írta, ahogy kigondolta, ahogy el-
képzelte szerkezetét. Hogy egy mai
példát hozzak fel, lássunk magunk
előtt egy hálózatot, aminek kutatá-
sában honfitársunk, Barabási Al-
bert-László oly messzire jutott.
Bolyai is folyton a kapcsolódáso-
kat kereste, a viszonyokat, azt,
hogy miképpen kapcsolódnak a je-
lenségek egymáshoz. Ami pedig
az érzelmi világát, világszemléle-
tét illeti, egészen mai embernek
látom.

– A regény nem könnyű olvas-
mány, noha olvastatja magát. De az
olvasó, aki nem reáliákban képzett,
még mindig nem ért meg mindent az
egészből. Képletek is megjelennek a
könyvben. Az írónak minden ilyen-
nel tisztában kell lennie ahhoz,
hogy jobban megfejthesse Bolyai
János személyiségét? 

– Én is csak addig mentem el,
ameddig értettem, miről van szó.
Maradt egy csomó dolog, amit nem
értettem a kézirataiból. De amit ér-
tettem, azt igyekeztem szervesen,
poétikailag is szervesen beleírni a
könyvbe. Hiszek abban, hogy a
könyv minden téren többet tud a
szerzőjénél. 

– Azt eddig is tudtuk, hogy Bo-
lyai János nagyon meghaladta a
korát. Vajon az elmélete napjaink-
ban is annyira meghaladja az át-
lagember tudását, hogy nem
tudunk ráhangolódni a gondolata-
ira?

– Éppen arról van szó, hogy kor-
társunkká vált. Egy csomó mindent
mi már megértünk abból, amit az ő
kortársai nem értettek. Például azt,
hogy ahány világ, ahány tér van,
annyiféleképpen viselkednek a pár-
huzamosok. Ezt mi már elfogadjuk.
Mi már értjük a többféle tereket. 

– Ahhoz, hogy kortársunknak te-
kinthessük, talán nem is annyira
fontos, hogy elmélyedjünk a mate-
matikába, illetve mindabba, ami őt
foglalkoztatta.

– Ezek talán át is ugorhatók, a
képletek nélkül is meg lehet őt ér-
teni.

– Persze a könyvnek ez csak az
egyik vetülete. Talán az érdekesebb,
hogy milyen ember volt Bolyai
János, milyen kapcsolata volt az
édesapjával, édesanyjával, a kör-
nyezetével, a nőkkel és így tovább.
Téged íróként mindez foglalkoztat-
hatott volna anélkül is, hogy szak-
mailag érdekelt volna a több mint
tizenkétezer kézirat.

– A kéziratok voltak az elsődle-
gesek, azokat kezdtem el olvas-
gatni, és közben alakult ki a
Bolyai-képem. Észrevettem, hogy
mialatt élem a magam életét, az én
életem folyása befolyásolja, épp mit
veszek észre az ő kéziratában, mire
figyelek. Mi az, ami megmarad
bennem, mi foglalkoztat. Ezért van
benne a regényben annak az írónak
az élete, aki a Bolyai feljegyzéseit
vizsgálja. Kölcsönhatásban vannak
egymással. Viszonyba kerülnek.

„Sok mindent tanultam Bolyaitól”
Interjú Láng Zsolttal, a Bolyai regény szerzőjével

SZERKESZTETTE:
NAGYMIKLÓSKUND
1424.sz., 2020. február 22.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Fodor Ákos

Haikuk
Társasélet 
fölkereslek, hogy
ne kelljen rádöbbenned:
magamrahagytál

Homo sapiens
Csomót köt minden
egyenes szálra – félvén
az unalomtól.

História 
A diktátorra
éhes csürhe mindig győz
és sohasem nyer.

Pont 
Szórakozottan
másvalaki arcával
mosolyodtam el.

Az emlékiratok utolsóutáni mondata

nézve gyönyörű, 
távolodó nyomokat, 
szememből hó hull 

Szaturnusz-gyűrű

Magamra szólok, 

hogy nem helyes ennyiszer 

magamra szólnom.

*Öt éve hunyt el, 75 éve született a haikuk
mestere, Fodor Ákos 



Kerekes István mindig igyekszik megosz-
tani örömét szülővárosa, Marosvásárhely la-
kóival, lapunk olvasóival, így mindegyre első
kézből kapott, friss hírekkel tudunk előruk-
kolni fotósmunkásságáról. A mostani újdon-
ság az, hogy ő az első magyar fotós, aki
átlépte a fotópályázatokon elnyerhető díjak
számának kétezres határát. A magyar foto-
gráfia történetében ez abszolút rekord. Ezt

Horváth Imre, a MAFOSZ (Magyar Fotómű-
vészeti Alkotócsoportok Országos Szövet-
sége) elnökének közleménye is
megerősítette. Ebből idézünk, társítva hozzá
gratulációnkat.

„A Mosonmagyaróváron élő fotós 2008-
tól vesz részt rendszeresen fotópályázatokon.
Az alkotó nevéhez fűződik két egyedi magyar
fotóssiker is. Ő az a fotográfus, akinek a Ma-

gyar Sajtófotó-pályázatok harmincnyolc éves
történetében elsőként sikerült egyetlen kate-
gória mindhárom díját elnyernie (2017-ben
a Mindennapi élet egyedi kategória első, má-
sodik és harmadik helyezettje lett). És szintén
e pályázaton sikerült egy másik bravúr is. A
Magyar Sajtófotó-kiállításokon először for-
dult elő, hogy egy szerző két alkalommal két
különböző fotójával (egymást követő két
évben) nagy fölénnyel elnyerje a közönség
díját (Favágó és gyermekei 2008, Yelena
2009). Ezenkívül említhetjük a Nők Lapja fo-
tópályázat fődíját, a Földgömb magazin
nagydíját vagy az Országgyűlés által meghir-
detett Együtt-lét elismerést. (…) 2018 au-
gusztusában megkapta a Nemzetközi
Fotóművész Szövetség által a versenyfoto-
gráfia terén adományozott legmagasabb, az
Excellence FIAP/Diamond3, a FIAP Kiváló
Művésze háromgyémántos kitüntetését. Ami-
kor ezt az elismerést a világon legfiatalabb-
ként megkapta, összesen öt fotóművész
birtokolta e címet. Ugyancsak 2018 augusz-
tusában fotósmunkásságáért Magyar Arany
Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült.
(…)

Kerekes István az elmúlt két hónapban ti-
zenegyszer nyerte el különböző fotópályáza-
tok Best Author (legjobb szerző) díját. A 6th
Kotor Circuit pályázaton a négy versenyből
kettőben elnyerte a legjobb szerzőnek járó el-
ismerést. Ezen a körversenyen összesen húsz
díjat nyert el! A montenegrói Boka Bay Cir-
cuit pályázaton a Legjobb szerző kitüntetés-
sel együtt tizenöt (!) díjat kapott. A Balkan

Exhibition pályázaton a Legjobb szerző elis-
merés mellett még tizenegy más díjat is el-
nyert. Az olaszországi Natural World
International Photo Contest pályázaton a
verseny nagydíján (Best Author of the Cir-
cuit) kívül még tíz elismerést kapott. A mon-
tenegrói Victory Circuit pályázaton a legjobb
szerzőnek járó díjon kívül még elnyert más
kilenc díjat is. A Kyrgyzstanban megrendezett
Ala Archa International Salon of Photog-
raphy pályázaton a legjobb szerzőnek járó díj
mellett még négy különböző díjat is szerzett.
A Csehországban megrendezett Vision fotó-
pályázaton a legjobb szerzőnek járó elisme-
rés mellett még három díjat sikerült nyernie.
A szlovák Bardaf International Exhibition
Gabriel Grund Memorial versenyen a leg-
jobb szerzőén kívül még három más díjat is
kiérdemelt. A spanyolországi Circuito Iberico
fotópályázaton elnyerte a 64. Aniversario
Salon legjobb szerzőjének járó díjat. A hol-
land International Image Circuit pályázaton
elnyerte a fekete-fehér kategória legjobb
szerzőjének járó elismerést. A szerzőt a fen-
tebb felsorolt pályázatokon összesen huszon-
négy aranyéremmel jutalmazták, ebből kilenc
FIAP Gold Medal.

Az olaszországi fotópályázatok verseny-
szervezői a napokban értesítették Kerekes Ist-
vánt, hogy az a szerző, akinek sikerült az
összes általuk szervezett olasz körverseny fő-
díját elnyernie. 2013: 8 Marzo Fotografia
Circuit; 2016: Gran Tour delle Colline Cir-
cuit; 2017: Jewels Grand Prix Circuit; 2019:
Natural World Circuit.”
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Sokféle a világ, az is, ahogyan a szobrá-
szok látják, láttatják. A február 14-én nyílt
marosvásárhelyi szobrászati szalon lelkes fi-
atal kurátora, Veress Gábor Hunor és szer-
vező, rendező társai ezért is döntöttek úgy,
hogy kiállításuknak a Multiverzum címet
adják. Mióta a Képzőművészek Szövetsége
Marosvásárhelyi Fiókjának vezetősége úgy
határozott, hogy különválasztva a vizuális
művészeti ágak képviselőit, évente négy nagy
szakosodott tárlaton mutatják fel az alkotók
munkáit, a szobrászat képviselői most jelent-
keztek közösen másodszor. A nyitottság 
jegyében. Ami nemcsak azt jelenti, hogy al-
kotói irányzattól, stílustól, látásmódtól, eljá-
rástól, méretektől, a felhasznált anyagtól
függetlenül lehetett jelentkezni a rendezvé-
nyen való részvételre, de azt is lehetővé tette,

hogy a megyében élő, dolgozó szobrászok
mellett az ország más központjaiból, sőt kül-
földről is benevezzenek művészek az ese-
ményre. Ami nyilván emelte a Szalon rangját,
művészi színvonalát, változatosabbá, érdeke-
sebbé, színesebbé tette az Art Nouveau Ga-
lériában kiállított plasztikai felhozatalt.
Nyilván az itteniek munkássága az, ami a ki-
állítás milyenségét, értékét, mértékét megha-
tározza, és nem kétséges, hogy kiemelkedő a
közelebbi környezetünkben dolgozó szobrá-
szok igényessége, teljesítménye, ötlet- és for-
mai gazdagsága. Kevés olyan hely van az
országban, ahol annyi kiváló szobrászművész

lenne, mint Marosvásárhelyen és a megyé-
ben. Mégis jó, hogy mellettük mások alkotó
törekvéseibe is betekinthetünk.

Ezúttal arról alkothatunk fogalmat, hogy a
45 éve működő Csongrádi Alkotóház-Mű-
vésztelepen milyen művek születnek, mi iz-
gatja az ott vendégeskedő mintázó, faragó,
más plasztikai eljárásokban jeleskedő művé-
szeket. A telepet vezető szobrász Dudás Sán-
dor, akinek karakteres bronz kisplasztikáit
tavaly a vásárhelyi közönség is megismer-
hette a Bernády Házban, a bronzöntő táboro-
zásokon részt vevő romániai, németországi,
csehországi, magyarországi szobrászok alko-
tásaiból hozott el válogatást. A tizennégy
szobrász, köztük a személyesen is jelen levő
Sztanó Zsuzsanna kisszobrai meggyőzően ér-
zékeltetik, mennyire változatosan és eseten-

ként milyen monumentalitást sejtető
inventivitással lehet megmintázni és bronzba
álmodni az emberi sajátosságokat, élethely-
zeteket. A tárlaton különben sokkal több a
kisplasztika, mint a méretesebb szobor, de ez
érthető is egy ilyen kiállításon, ahova igen
körülményes lenne súlyos, nagy méretű mun-
kákat elszállítani. A kiállítók jelentős hányada
különben köztéri munkáiról is jól ismert,
megbecsült alkotó. A megnyitón részt vett
például a bajai illetőségű Harmath István is,
a Marosvásárhely főterén felavatandó Beth-
len Gábor-szobor alkotója. Az bronzalko-
tás, itt most különleges technikával készült

papírmunkákat állított ki. De a Szalon sok
más ötletes bronz, vas, fa, kő, gipsz és egyéb
alapanyagú, illetve vegyes megoldású
művet is felkínál. A legtöbbjüknél nem is
szükséges a címet, szerzőnevet elolvasni,
úgyis tudjuk, kinek az alkotása. A 92 éves
Kolozsvári Puskás Sándoré, a nyolcvanas
Hunyadi Lászlóé, Bálint Károlyé, s így ha-
ladhatunk visszafelé a fiatalabbak, Bocskay
Vince, Gheorghe Mureşan, Gyarmathy
János, Vasile Mureşan, Nagy Attila, Sánta
Csaba, Mihai Frunză, Szőcs Zörgő Zoltán,
Kolumbán Kántor Árpád és a még ifjabb
Makkai István, Veress Gábor Hunor és a
többiek irányába. Nem feledkezve el az

olyan vendégkiállítókról, mint Kolozsi Tibor
(Kolozsvár), Emilian Savinescu (Bukarest),
Bogdan Nueleanu (Temesvár), Éltes Barna
(Sepsiszentgyörgy), Berze Imre (Székelyud-
varhely).

Kerámia is van a Multiverzumban, a Bucur
Manáé. Az ő világára is ráismer minden tár-
latlátogató. És az is eszébe juthat, hogy ez a
sajátos arculatát kereső, máris figyelemre
méltó csoportos kiállítás, amelytől joggal vár-
juk el, hogy jó hírű, hagyományos sorozattá
nője ki magát, még inkább gazdagodhatna, ha
erőteljesebben építené be felhozatalába a ke-
ramikusok és az üvegművészek nyújtotta lát-
ványvilágot is. (N.M.K.)

Multiverzum

Multiverzum teremrészlet Fotó: Dorel Cozma

Fókuszban a közönség Fotó: Bálint Zsigmond

Harmath István papírplasztikái és Bocskay Vince szobra Fotó: Dorel Cozma

Máramarosi színes világ

Dőlnek a rekordok 



A művészet volt az. Ebbe fektetett, ettől
kapott erőt, időt, energiát. Ötvenhárom éve
volt arra, hogy ezt építse. Nem gondolhatta,
hogy csak ennyi jut neki, de átgondoltan, kö-
vetkezetesen, szertágazóan és fáradhatatlanul
dolgozott rajta. Úgy érezte, ez a hivatása,
szolgálni akarta közösségét. Ennek köszön-
hette népszerűségét, az emberek megbecsü-
lését és persze ellenségeit, támadóit is.
Minderről a húsz éve elhunyt marosvásárhe-
lyi festő, grafikus, művészetszervező, könyv-

szerző utódai, a szintén művész Molnár D.
Dénes és Molnár Krisztina rendezte emlék-
kiállítás február 16-i megnyitóján beszélt a
Bolyai téri unitárius templom Dersi János ter-
mében ifj. Molnár Dénes. A tárlat a Várak és
templomok címet viseli, és válogatást visz kö-
zönség elé a megidézett alkotó fekete-fehér
és színes grafikáiból.

Molnár Dénes a sorozatok embere volt.
Rengeteg helyen megfordult, rajzolt, vázla-
tozott, mindent igyekezett megörökíteni kör-

nyezetünkből, amiről úgy
gondolta, értékes számunkra
és az utánunk következők
számára. Így rögzítette pa-
pírra, véste fába, linóleumba,
rézbe és sokszorosította met-
szeteken, álmodta újra pasz-
telleken, festményeken
felbecsülhetetlen értékű, de
folyamatosan pusztuló, ve-
szendőbe menő épített örök-
ségünket, a várakat,
templomokat, kastélyokat,
parasztházakat, a múltat fel-
idézve, a jelent a jövőbe ve-
títve. Több mint 40
albumban gyűjtötte egybe a
diktátor tervezte falurombo-
lás célkeresztjébe állított
templomokat, mutatta fel Er-
dély és a történelmi Magyar-
ország várait. Képei nem
egyszerű látványrajzok,
gyakran hangulati elemek-
kel, emberi jelenléttel, szel-
lemi töltettel feldúsított
kompozíciók. Személyiségé-
ből is mindig igyekezett va-
lamit átadni, átmenteni a
szemlélőknek. Ezt tanúsítja
kellő reprezentativitással ez
a kiállítás is. (nk)

Molnár Dénes erős vára

Vásárhelyen még sokan emlékeznek Józsa
Nemes Irénre. Február 15-én délelőtt a fes-
tőnő retrospektív kiállításának megnyitóján
zsúfolásig megtelt a Bernády Ház földszintje,
az előtér is tele volt érdeklődőkkel. A helybe-
liek mellett kolozsvári, kézdivásárhelyi, szo-
vátai művészetkedvelőkkel is
találkozhattunk, és természetesen jelen volt a
rokonság, a szerteágazó család képviselete. A
festményeken pedig a bedeiek, az a kis nyá-
rádmenti falu, ahol Nemes Irén 1918-ban
született és annyi megfesteni való szép emlé-

ket, életre szóló élményt gyűjtött magába
gyermekkorában meg a későbbiekben is,
amikor odalátogatott. A kiállított képeken, il-
letve „élőben” a teremben öt nemzedék kép-
viselői találkoztak, és idézték fel a 2003-ban
elhunyt művésznő rokonszenves egyéniségét,
festői világának varázsát. Zene és vers társult
a visszaemlékezéshez s a szakmai méltatá-
sokhoz. Így vált teljessé a képekből sugárzó,
ma is időszerű üzenet: ügyeljünk mindarra,
amit továbbadandó értékként, szellemi, hit-
beli, érzelmi, művészi hagyatékként elődeink
testáltak ránk. 

A tárlatnyitó bensőséges hangulatát a mű-
gyűjtőként is jól ismert művészpedagógus,
Székely Levente hegedűművész és három mű-
vészeti iskolás tanítványa, Bartha Dániel,
Gyárfás Renáta és Ludescher László Mozart-
tolmácsolása adta meg. Majd a festőnő lánya,

Józsa Irén tanárnő mondta el Székely János
Epilógus című versét. Józsa Nemes Irén pá-
lyáját, a vele való találkozásokat a kiállítást
kezdeményező Dr. Bernády György Közmű-
velődési Alapítvány alelnöke, Nagy Miklós
Kund művészeti író idézte fel. Beszélt az egy-
kori Vásárhelyi Szabad Festőiskoláról,
amelynek vezetői, Aurel Ciupe festőművész,
majd Bordi András szerint egyik legtehetsé-
gesebb növendéke Nemes Irén volt. A mél-
tató azokat a sajátosságokat is kiemelte,
amelyek révén Józsa Nemes Irén „a Nyárád-

mente festője” címet kiérdemelte.
Az életműről és a tárlat anyagáról a kurá-

tor, Weisz Attila művészettörténész, a festőnő
unokája, a kolozsvári művészeti és formater-
vező-egyetem oktatója beszélt részleteseb-
ben, egyben megköszönve a kiállított
festmények egy részét kölcsönző műgyűjtők
gesztusát, főleg Szepessy László, illetve a
marosvásárhelyi képtár munkatársainak pél-
dás hozzáállását az ügyhöz. Weisz Attila mo-
nográfiában is foglalkozott Józsa Nemes Irén
festészetével, szakszerűen elemezte ezt a kü-
lönösebb visszhangok nélkül, de következe-
tesen és kitartóan folytatott munkásságot, a
kötet a Mentor Kiadó gondozásában jelent
meg 2014-ben. Ma is érdekes tudnivalókat,
megkapó önvallomásokat találunk benne. Az
igazi élmény azonban az, ha a Bernády Ház-
ban próbálunk bensőséges párbeszédet kiala-

kítani a művésznővel a kihalóban levő archa-
ikus falu varázsos hangulatát felvillantó, szín-
gazdag képei s az azokon feltűnő barátságos
székely emberek révén.

Ezekről szólt Kilyén László színművész is,
aki szintén szép szavakkal elevenítette meg a
festőnő egyéniségét, saját emlékeit költők
gondolataival tetézve. (N.M.K.)

Székely Levente és a tanítványok vonósnégyese a megnyitón

A festőnő lánya, Józsa Irén verset mond Fotó: Bálint Zsigmond

Vajdahunyad vára

Józsa Nemes Irén önarcképe Fotó: Bálint Zsigmond

Támogatók:

Nem halványult Bede aurája
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– Amikor elkezdted olvasni a kéziratokat,
eleve azt remélted, hogy ebből valami több-
letet megtudsz Bolyairól, noha az is köztu-
dott, hogy ezeket Bolyai-kutatók már
igyekeztek átlapozni, rendbe rakni, feldol-
gozni? Benkő Samura, Kiss Elemérre, We-
szely Tiborra gondolhatunk például. Te már
akkor úgy közeledtél a kéziratokhoz, hogy
azokban egy regénytéma lehet?

– Nem. Tulajdonképpen soha nem akar-
tam ebből regényt írni. Igaz, valahogy foly-
ton íródott bennem. Az a pillanat lehet a
kezdet, amikor először találkoztam ezekkel a
kéziratokkal, itt a tékában. Egészen megdöb-
bentett az a papírhalom, amit épp akkor fény-
másoltak. A másolatokat két magas oszlopba
rakták össze, és az egyik ledőlt, a lapok szer-
teszét repültek. Lenyűgöző látvány volt. Biz-
tos számodra is emlékezetes olvasmány volt
Borgesnek az Alefje, ahol minden szimultán
létezik. Bolyainál is megvolt ez a szimulta-
neitás. Egy kis cetlin elkezdi a mondatot, és
folytatja egy másikon, ezek pedig nem voltak
egymás mellett, hanem szanaszét hevertek. 

– El kellett menned Svájcba, hogy ezt
megírd, vagy akárhol megírhattad volna a re-
gényedet?

– Akárhol megírhattam volna, de nem így,
persze. Szerencsés véletlen volt, hogy pont a
svájci ösztöndíj előtt kaptam meg egy pend-
rive-on digitalizálva ezeket a feljegyzéseket.
Reggelente a pendrive-ot bedugtam a lapto-
pomba, és szépen belemerültem egy-egy lap
tanulmányozásába. Ez a hat hónap ajándék
volt, olvastam Bolyait, és közben elképzel-
tem, milyen ember volt. Milyen volt a város,
ahol élt, milyenek voltak a kortársai. Milyen
volt Golyvás tímármester műhelye. És így to-
vább.

– Ugyanakkor ösztönző környezetnek is
bizonyulhatott Svájc az író számára. Nagyon
sok dologra, jelenségre, emlékre kitérhettél a
könyvedben. Abban is kialakulhatott egy jel-
legzetes tér. Kész nyereség, hogy az ösztöndí-
jad éppen oda szólt.

– Svájc egy olyan ország, ami pont úgy
működik, ahogy mi az ideális országot elkép-
zeljük. Semmi idegen nincs benne, az a mi
világunk, csak hajszálpontos és olajozottan
működő. Engem gyerekkoromtól egy olyan
életre neveltek, amilyen Svájcban megélhető.
A működőképes világ, amiben Bolyai is na-
gyon hitt. Aztán az a híres atomkutató intézet,
a CERN Genf mellett, ahova sikerült elláto-
gatni, megint olyan, mintha Bolyai álma va-
lósult volna meg. Szerencsés rájátszások
voltak ezek.

– És furcsa, különös egyéniségeket hozott
melléd a véletlen. Azok az emberek, akik
veled együtt ott voltak azon a kissé titokzatos
helyen, a kolostorban, mind érdekes figurák.
Vagy csak te tetted azzá őket?

– Nincs a valóságnál izgalmasabb. Kíván-
csi vagyok, magukra ismernének-e.

– Úgy látom, nem voltál túlzott tekintettel
arra, hogy ki mit szól valamihez, akármihez,
hiszen önmagadról is annyi mindent elmond-
tál, ami egész intim dolognak számít. Ha ezt
egyáltalán így kijelenthetem, mert a regénynek
az író maga is meghatározó szereplője vagy
hőse. Az olvasó könnyen azonosítja a könyv-
ben szereplő és az ottani mindennapjait élő
írót a szerzővel, Láng Zsolttal. Annak ellenére,
hogy a kötet elején hangsúlyozod, hogy „a
könyvbeli valóság merő fikció”. Ez hogy van?

– Fikció, minden leírt dolog az. Ha ezt ki-
jelentjük, az ember megszabadul egy adag
nyomasztó lelkiismeret-furdalástól. Ez az a
könyvem, amelynél egy pillanatig nem gon-
doltam arra, vajon mit írjak le, hogy nehogy
azt gondolják, hogy… Semmiféle hátsó gon-
dolatom nem volt. Nem taktikáztam. Azt
írtam, amit gondoltam. Pontosabban, ami
jött. Jó élmény…

– Nagyon részletes leírások vannak a könyv-
ben. Annyira pontosak, látványszerűek, mond-
hatnám: filmszerűek, hogy arra gondoltam, jó
forgatókönyv is készülhetne a regényből.

– Volt már, aki rám kérdezett, nem írnék-
e forgatókönyvet belőle. 

– Igen, szinte ilyesmire kívánkozik az,
ahogy a helyszínek, a különböző idősíkok vál-
takoznak a regényben, ahogy az erőteljes ka-
rakterek ütköznek, találkoznak egymással,
vagy amint hirtelen mozgalmas jelenetek kö-
vetkeznek a reflexiókra. De maradjunk a re-
gény sajátosságainál. Megjelent már néhány
recenzió és elemző írás róla. Az egyik kitér
arra, hogy az 59-ig számozott fejezetek közül
azokban vannak a Bolyaival foglalkozó ré-
szek, amelyek prímszámokként ismertek. Eny-
nyire tudatos szerkesztésről beszélhetünk? 

– A fejezetszámok prímek, nem 1, 2, 3,
4…, hanem 2, 3, 5, 7… A fejezetek amúgy
sem lineárisak, egyik nem folytatja a másikat.
Bolyai gyakran számolta a lépéseit, ahogy
különben mindannyiunkkal előfordul néha,
számoljuk a lépéseinket, a házak ablakait
vagy az autókat az utcán, de ő nem egymás
után sorolta a természetes számokat, hanem
prímszámokat mondott. 

– Te is otthonos vagy a prímszámokban?
– Valamennyire igen, de én természetes

számokban szoktam számolni... Még a ko-
rábbi kérdésednél maradva, most ugrik be,
hogy amikor Zürichbe megérkezel, észreve-
szed, a pályaudvar homlokzatán ott van
Mario Merz prímszámokra alapozódó univer-
zuma, az állomás egész homlokzatát elfog-
laló üvegfestmény. A prímszámokra épül a
világ, ezt sugallja Merz. Miért ne épülhetne
rájuk egy regény?

– A könyvből is kiderül, és Bolyai János
kapcsán is elhangzott nemegyszer, hogy a
zene is leírható számokkal.

– Már az ókortól kezdve tudjuk, hogy a
zenei hangsorok számsorokként átírhatók.
Bolyai kiterjesztette a hangsorokat, a tiszta
matematikára alapozta a zenét is, önkényes-
nek tartotta az ettől eltérő konvenciókat, nem
kedvelte az „áthangolásokat”. 

– És nem csak elméletileg foglalkozott a
zenével, hegedült is. De sok egyébre is rész-
letesen kitérhetnénk, ha bele akarnánk mé-
lyedni a regénybe. Időzzünk egy keveset az
itthoni környezetednél. Harminc éve élsz Ma-
rosvásárhelyen. A könyv megírása folytán a
Bolyaiak városáról is többet tudsz, mint ko-
rábban? 

– Szükségem volt az akkori város térké-
peinek tanulmányozására, ha ma leereszke-
dem a tékától a Maros-hídig, látom magam
előtt az akkori utcákat és épületeket. De már
korábban is elég sok régi könyvet elolvastam,
amikor a Bestiáriumot írtam. 

– Bizonyos részein sok minden megválto-
zott azóta a városban. A Teleki Téka és ud-
vara viszont nagyjából akkor is úgy nézhetett
ki, mint napjainkban. A tavaly novemberi
könyvvásáron a regény bemutatását a belőle
kiemelt párbajjelenet megelevenítése előzte
meg. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mű-
vészei adták elő, igazán élethűen. A földszinti
és emeleti folyosón összegyűlt nézők mintha
filmet néztek volna. A téka történetének isme-
rői azt mondták, hogy soha nem volt párbaj
azon a helyszínen.

– A könyvben sincs szó igazi párbajról.
Bolyai is tudta, hogy napi félórai mozgás se-
gíti az agyműködést, ilyesmit is beiktatott az
életrendjébe. De hogy a Teleki Tékában tar-
totta volna a vívóleckéit, azt hiszem, azt csak
én képzeltem el. 

– De ez is kellett ahhoz, hogy az egyéni-
ségét a regényben többféleképpen árnyaljad.
Az is, ahogy ebben a vívójelenetben megnyil-
vánul, ahogy viselkedik, különös jellemre,
egyéniségre vall.

– A feljegyzéseiben nem csak tudományos
fejtegetéseit találjuk. Ő bármit leír, ami vele
kapcsolatos vagy vele történik. Az apjával
folytatott levelezésekből is sok minden kide-
rül róla. Nem beszélve a kézírásáról. De csak
ismételni tudom, nem életrajzot írtam. 

– Láng Zsoltról is sok mindent megtudhat
az olvasó a regény, illetve az abban nyomon
követhető író révén. Megkínlódtál ezzel a
könyvvel?

– Egyáltalán nem kínlódtam. Nagy élvezet
volt megírni. 

– A svájci helyszínek is serkenthették az
íráskedvedet, lehetővé tették a regényben
nyomon követhető sok elkalandozást. Be-
szélsz a Reformáció Emlékművéről, Bocskai
szobráról, más történelmi vonatkozásokról,
és úgy látom, különleges, kivételes élmény
volt számodra a CERN központ, a részecske-
gyorsító.

– Egy 24 kilométer hosszú alagút, ez
maga a gyorsító száz méterrel a földfelszín
alatt. Fölötte ott van egy tízezres lakosú város.
És mindenki valamiképpen azzal foglalkozik,
hogy összeütköztetnek részecskéket, és a ke-
letkező még apróbb részecskéket vizsgálják.
Új anyagot fedeznek fel, új tereket… 

– Ez is olyasmi, amit ma még sokan nem
értenek.

– Erre van egy történetem. Amikor meg-
látogattuk a kutatóközpontot, elvittek az
1957-ben indult első részecskegyorsítóba,
amely csak akkora, mint ez a terem, volt ve-
lünk egy tíz év körüli gyerek, aki lecövekelt
egy régi, fekete bakelit tárcsás telefon előtt,
majd amikor a felkészült idegenvezető a leg-
modernebb kutatások részleteit próbálta el-
magyarázni, ő rákérdezett a telefonra, hogy
mi az a valami, amit eddig még sehol se lá-
tott. A másik, amire kitérnék, az az, hogy van
egy óriási képlet, a Lagrange-tétel mai válto-
zata, ami a világban létező kölcsönhatásokat
írja le, ezt standard modellnek nevezik, a kép-
letet öt sorba lehet összesűríteni. Ebben van
a HC jelölés. Kivetítették a látogatóknak ezt
a képletet, és valaki rákérdezett, hogy a HC
mit jelent, valamilyen koefficiens talán? Sam,
az idegenvezető atomtudós nevetve magya-
rázta: a HC a Have a coffee! jele. Vagyis van
ott valami, amit nem tudunk, ülj le, igyál egy
kávét, és gondolkozz rajta!

– A regényíró is mindegyre el akart volna
mondani valamit a látogatás során a vezető-
jüknek Bolyairól, de sehogy se talált rá alkal-
mat. Azt is fájlalta, hogy az ottani városkában
legalább egy kis utcácskát nem neveztek el
Bolyai Jánosról.

– Örültem volna, ha láthatok egy ilyen
utcát, de sajnos szegény Bolyai még az utóé-
letében is folyton így jár. Jellemző erre, hogy
az 1937-ban felfedezett 1441-es kisbolygó,
amit felfedezője, Kulin György Bolyai János-
ról nevezett el, a hivatalos nagy égi katalógus
összeállításakor már Farkas Wolfgang von
Bolyai néven jelent meg. János megint lema-
radt valamiről, ami őt illette volna. 

– Egyébként számos olyan különlegesség,
kuriózum bekerült a regénybe, ami az álta-
lunk megélt dolgokat is feleleveníti. Van egy
rész például, apropó zene, ahol a Marosvá-
sárhelyen öt évvel ezelőtt megszólaltatott
Szavak szimfóniája is terítékre kerül. Ott az
is olvasható, hogy az író titkos vágya, vagyis
a tied az volt, hogy karmester legyen. 

– Nem magamról akartam ezáltal be-
szélni, hanem egy poétikai térváltás foglal-
koztatott, egy másik szempárral nézni
ugyanazt. Az elbeszélő abban a részben meg-
próbál kilépni önmagából, és belépni valaki
másba, pontosabban megpróbál nem a saját
szemével nézni magára. 

– De talán nem is tértem volna ki rá ebben
az interjúban, ha a napokban nem olvasom
egy friss írásodban, hogy az opera problema-
tikája is élénken foglalkoztat. Sőt Svájcban is
láttál opera-előadást.

– És külön érdekesség, hogy van egy ze-
neszerző barátom, aki nagy Bolyai-rajongó,
és szóba került, hogy írna egy operát Bolyai-
ról. Ami azért annyira lelkesítő számomra,
mert egy operában olyasmit is el lehetne Bo-
lyairól mondani, amit ebben a könyvben nem
tudtam. Amit az írás nem képes. A szöveg
nem képes olyan mértékű szimultaneitásra,
mint az opera. Egy opera a Bolyai-féle szi-
multán világok vízióját tudná hangokban és
képekben érzékelhetővé tenni.

– Komoly kihívás lehetne számodra egy
ilyen feladat. Színdarabot már többet is írtál,
a színpadot már kipróbáltad. Most még szü-
netelteted a nagyobb lélegzetű írásokat, de
biztos vannak már új elképzeléseid.

– Vannak. De csak sejtelmesen, mint a tit-
kok. 

– Titok, titokzatosság a mostani regényed-
ben is van. Azt hiszem, a Bolyai-jelenség még
sokáig izgathatja az írástudókat, emberi és
szellemi dimenziói bőven kínálhatnak még
több szerzőnek ihletet. Nagy érdeklődés és
igen kedvező visszhang fogadta a regényt,
ettől nehéz eltekinteni. De ha nem tudnál
róla, akkor is kijelenthetnéd, hogy gazdagod-
tál a megírásával? 

– Egy csomó mindent tanultam Bolyaitól.
Nem csak a könyv szerkezetét, poétikáját te-
kintve. Mit kell kockáztatni, mit kell bele-
tenni a szövegbe, hogyan kell hozzáállni a
munkához, milyen hittel kell dolgozni.
Mindez Bolyainál nagyon erősen átjön.
Majdnem kétszáz év távlatából is sugárzó.
Elképesztő, hogy mennyire hitt abban, amit
csinált. Ez a bizakodás átitatott engem is. 

„Sok mindent tanultam Bolyaitól”
(Folytatás a 3. oldalról)

A regény párbajjelenete a Teleki Téka udvarán a 2019-es Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron. Háttal Varga Balázs, szemből Henn János színművészek



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 3-as és 4-es váltóeke. Tel. 0745-
404-666. (6709)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, festést, szigetelést.
Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859-
149, István. (6519)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 22-én a gegesi FÜLÖP 
GÉZÁRA halálának harmadik év-
fordulóján.
Üres és csendes lett nélküled a
ház, 
hiányzol közülünk, s ez nagyon
fáj.
Emlékét őrzi szerető családja.
(6605)

Mély fájdalommal emlékezünk
február 23-án id. BARABÁS
GYÖRGYRE, a Textila Mureş volt
műszerészére halálának első év-
fordulóján. Nyugalma legyen
csendes! Bánatos szerettei.
(6702)

Leperegnek emlékeink,
mint a homokóra, csendben, 
Isten oltalmában nyugodj békes-
ségben!
Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 22-én VAJDA LAJOSRA ha-
lálának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6742-I)

Fájdalommal emlékeztetem mind-
azokat, akik ismerték szeretett
testvéremet, ifj. BEKE ZSOLT
(Zsoli) volt csíkfalvi lakost, hogy
február 23-án van halálának 24.
évfordulója. Nyugodj békében!
Tilla és családja. (6754-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint egy szeretett
személy elvesztése. Oszto-
zunk kolléganőnk, Mihály
Enikő Andrada fájdalmában,
együttérzésünket fejezzük ki
ezekben a szomorú és fájdal-
mas percekben, amikor szere-
tett ÉDESAPJÁTÓL búcsúzik.
Őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak. A Gedeon
Richter Románia Rt. munka-
közössége. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELY
MEGYEIJOGÚVÁROS
versenyvizsgát szervez megüresedett

állások betöltésére 
a közterület-felügyelő szakszolgálatnál

Amegüresedettszerződésesállásbetöltéséhezapályázóknaktel-
jesíteniükkellazutólagmódosítottéskiegészített2011.évi286-os
számúkormányhatározatbanjóváhagyottkeretszabályozás3-as
cikkelyébenelőírtfeltételeket.

• egy szakfelügyelői állás – közvagyonkezelő részleg
Sajátosfeltételek:
–licencvizsgávalzárthosszútávúfelsőfokútanulmányokajog-

tudományokterületén
–afelsőfokúvégzettségszerintiszakmairégiséglegalább5év

• egy munkás – adminisztrációs csoport
Sajátosfeltételek:
–általánosiskolaivégzettség/szakiskolaasztalosiképesítéssel
–szakmairégiséglegalább5év
–előnytjelentaBkategóriáshajtásijogosítvány
AversenyvizsgátMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosGyőzelem

tér3.számalattiszékhelyén(írásbelivizsga)/aközterület-felügyelő
szakszolgálatKósKárolyu.1/Bszámalattiszékhelyén(gyakorlati
vizsga)tartják,akövetkezőversenynaptárszerint:
–2020.március10.,12óra–ajelentkezésiiratcsomókbenyúj-

tásánakhatárideje
–2020.március17.,10óra–írásbeli/gyakorlativizsga
–2020.március23.,14óra–interjú
Aversenyvizsgáhozszükségesiratokjegyzékemegtalálhatóaz

intézményhonlapján,awww.tirgumures.roelérhetőségen.
TovábbiinformációkMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosGyő-

zelemtér3.számalattiszékhelyén,a85-ösirodábanésaverseny-
bizottságtitkáránáligényelhetőka0265/268-330-astelefonszám
110-esmellékén.

Dr.DorinFloreapolgármester

ROMÁNIA
MAROSMEGYE
MAROSVÁSÁRHELYMEGYEIJOGÚVÁROS
POLGÁRMESTER

2020.február21-énkelt
586-osszámúRENDELET

amarosvásárhelyivárositanácsrendesülésénekösszehívásáról
2020.február27-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 
aközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.számúsürgősségikormányrendelet133.cikkelyének(2)bekezdése,a134.cikkely(1)

bekezdéséneka)pontja,(2)bekezdése,(3)bekezdésénekb)pontja,ésa196.cikkely(1)bekezdésénekb)pontjaértelmében

elrendeli:
1.cikkely:Összehívjaamarosvásárhelyivárositanácsotrendesülésre2020.február27-én,csütörtökön14órára,aMarosvásárhelyiPolgár-

mesteriHivatalszékhelyének45-östermébe,amellékeltösszehívódokumentumnakmegfelelően.
2.cikkely:Azülésnapirendtervezetébebeírtiratokatamarosvásárhelyivárositanácstagjainakrendelkezésérebocsátják,papíralapúéselekt-

ronikusformában.
3.cikkely:Anapirendrevetthatározattervezeteketatörvényáltalelőírtdokumentumokkíséretébenjóváhagyásvégettelküldikamarosvá-

sárhelyivárositanácsszakbizottságainak.
4.cikkely:Ahatározattervezetekkelkapcsolatbanmódosítójavaslatokatmegfogalmazniésbenyújtaniaközigazgatásitörvénykönyvrevonat-

kozó57/2019.sürgősségikormányrendelet138.cikkelyének12.bekezdésébenszereplőfeltételekszerintlehet.
5.cikkely:JelenrendeletvégrehajtásávalMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosjegyzőjétbízzákmeg.
6.cikkely:Aközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.sürgősségikormányrendelet252.cikkelyének1.bekezdésecpontja,255.cikkelye,

valamintaközigazgatásieljárásitörvénykönyvrevonatkozó554/2004.törvény3.cikkelyének1.bekezdéseelőírásaiértelmébenjelenrendeletet
benyújtjákMarosmegyeprefektusánaktörvényességifelülvizsgálatvégett.

Dr.DorinFloreapolgármester
Törvényességétellenjegyzi
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzőjenevében
aD.J.C.A.A.P.L.ügyvezetőigazgatója,BuculeiDianora-Monica

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere2020.02.21-ei586-osrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ
Apolgármester2020.február21-ei586-osszámúrendeleteértelmébenösszehívjákMarosvásárhelyhelyitanácsánakrendesülését2020.február

27-én,csütörtökön14órára,aMarosvásárhelyiPolgármesteriHivatalGyőzelemtér3.számalattiszékhelyének45-összámútermébe.

NAPIRENDTERVEZET
1.HatározattervezetMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosközigazgatási-területiegységköltségvetésénekelfogadásáróla2020-asévre.
2.HatározattervezetMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosstatútumánakelfogadásáról.
3.Határozattervezetvárosrendezésidokumentációelfogadásáról:„Térségivárosrendezésiterv–szabályozásmeghatározásalakásépítéshezaz

Unirii/EgyesülésnegyedbeliIoanVescanutcában”,avonatkozóhelyivárosrendezésiszabályozással.Kezdeményező:SCMACOCONSTRUCT
SRL.
4.Határozattervezetvárosrendezésidokumentációfrissítéséről:„Térségivárosrendezésiterv–szabályozásmeghatározásakollektívlakóépület

építéséhezkereskedelmiföldszintteléskereskedelmiszolgáltatásokkal”,avonatkozóhelyivárosrendezésiszabályozással,amelyeta2019.04.25-
ei149-esszámúhelyitanácsihatározattalhagytakjóvá.Haszonélvező:SCBOSTANJUNIORSRL.
5.Határozattervezetvárosrendezésidokumentációelfogadásáról:„Térségivárosrendezésiterv–övezetifunkcionálisújrakonfigurálásésvá-

rosrendezésiszabályozásmeghatározásalakóház,fedettautóparkoló,bejáratépítéséhez”,JeanMonnetutcaszámnélkül,avonatkozóhelyivá-
rosrendezésiszabályozással.Haszonélvezők:VeresHajnalRéka,VeresMihai,VeresViorica.
6.Határozattervezeta2020-ravonatkozóbevételiéskiadásiköltségvetéselfogadásárólamarosvásárhelyiLocativRt.esetében.
7.Határozattervezeta2020-ravonatkozóbevételiéskiadásiköltségvetéselfogadásárólamarosvásárhelyiIngatlan-ésPiacigazgatóságKft.

esetében.
8.Határozattervezeta2020-ravonatkozóbevételiéskiadásiköltségvetéselfogadásárólamarosvásárhelyiHelyiKözszállításiVállalatRt.ese-

tében.
9.HatározattervezetaLocativRt.általakoncessziósszerződésalapjánfizetendőjogdíjösszegénekjóváhagyásáról.
10.Határozattervezeta323//2019-eshelyitanácsihatározat4.cikkelyénekfrissítéséről,amelyaMarosvásárhelyközigazgatási-területiegység

tulajdonábanlévőföldterületekközvetlenhaszonbérbeadásáravonatkozik.
11.Határozattervezeta2020-ravonatkozóprioritásilistaelfogadásárólanemlakhatásicélúhelyiségekcivilszervezetekéspolitikaipártok

számáratörténőelosztására.
12.Határozattervezetazoktatásiintézményektevékenységeinekpénzbelitámogatásárólprojektversenyalapján2020I.félévében.
13.HatározattervezetaMONDOTRANSKFT.általaSzabadságutca114.számalattipiacüzemeltetésérevonatkozószabályzatjóváhagyásáról.
14.Határozattervezetarról,hogyingyeneshasználatbaadjákamarosvásárhelyiEmilA.DandeaTechnológiaiLíceumépületénekI.emeletét

aMarosMegyeiTörvényszéknekésaMarosvásárhelyiBíróságnakarchívumjogcímalattihasználatra.
15.HatározattervezetHoraţiuLobonţmegbízásáról,hogyaláírjaaztaszerződést,amelyamarosvásárhelyioktatásiintézményekorvosiés

fogorvosirendelőinekfelszereltségéhezszükségesbizonyosgyógyszerekésegészségügyianyagokköltségeinek,illetveazorvosok,fogorvosok,
ápolókszemélyzetiköltségeinekbiztosításáravonatkozik.
16.HatározattervezetaHŐSZIGETELÉSIILLETÉKbevezetéséről3évrebizonyoslakástulajdonosokszámára,akikadósságothalmoztakfel

hárommarosvásárhelyitömbháználamunkálatokönrészénektörlesztésénél.
17.HatározattervezetaziskolahálózatjóváhagyásárólaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosterületéntalálható,egyetemelőttiállamiésmagán

oktatásiintézményekrevonatkozóana2020-2021-estanévre.
18.HatározattervezetMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosköztulajdonáhoztartozásánakmegállapításárólaKovásznasétány1.számalattta-

lálható98négyzetméteresteleknek.
19.Határozattervezeta2019.03.28-ai69-eshelyitanácsihatározat1.cikkelyénekmódosításáról,hogyMarosvásárhelyMegyeiJogúVáros

ŞipoşAdalberttőlésBöjtheLeventétőlmegvásároljaa12négyzetméteresterületet,amelyaBodoniutcaszélesítéséhezszükséges.
20.Határozattervezeta2019.08.29-ei237-eshelyitanácsihatározat1.cikkelyénekmódosításáról,amelymegállapítja,hogyMarosvásárhely

MegyeiJogúVárosmagántulajdonáhoztartozikazösszesen4055négyzetméteresterületnekaDózsaGyörgyút183.számalattitelekheztartozó
150négyzetméteresrésze.
21.Határozattervezeta2019.12.19-ei374-eshelyitanácsihatározat1.cikkelyénekmódosításáról,hogyMarosvásárhelyMegyeiJogúVáros

köztulajdonábólátkerüljönamagántulajdonábaaBalladautca9.számalattiC1-esépület,hogylebonthassák,aBalladautcakorszerűsítésecél-
beruházásérdekében.
22.HatározattervezetaBástyafüggőségkezelőközpontszociálisszolgáltatáslétrehozásáról,aszociálisszolgáltatáskódja8899CZ-AD-I,aMa-

rosvásárhelyiSzociálisIgazgatóságkeretében.
23.Határozattervezetazazonosításimódszertanjóváhagyásárólaszociálisanhátrányoshelyzetűmarosvásárhelyiszemélyekéscsaládokese-

tében,ésatársadalmikirekesztésmegelőzéséreésleküzdéséreirányulóintézkedésitervelfogadásáról2020-ra.
24.Határozattervezetaműszaki-pénzügyimutatókfrissítésérőlaFelszabadulásutcakorszerűsítésecélberuházásravonatkozóan.
25.HatározattervezetamarosvásárhelyiRovinariutcaátnevezésérőlAdyEndreutcának.
26.HatározattervezetBakosLeventefelhatalmazásárólarészvényesiközgyűlésképviselőjeként,hogyhagyjajóváaAquaservRt.2020.április

2-airendesrészvényesiközgyűléséneknapirendjénszereplődokumentumokat.
27.Határozattervezetarról,hogyahelyiköltségvetésbőlvalutábanfinanszírozzáka2020.március23-29.közöttanémetországiStuttgartba

utazómarosvásárhelyiküldöttségjárandóságát.
28.Határozattervezetarról,hogyahelyiköltségvetésbőlvalutábanfinanszírozzáka2020.március21-25.közöttafranciaországiPárizsba

utazómarosvásárhelyiküldöttségjárandóságát.
29.Határozattervezetaműszaki-pénzügyimutatókésaműszaki-pénzügyidokumentációfrissítéséről,amelyeta2019.március28-ai71-eshelyi

tanácsihatározattalhagytakjóvá,ésamelyaműszaki-pénzügyidokumentáció(SFszakasz,a907/2016-oskormányrendeletértelmében)ésamű-
szaki-pénzügyimutatókelfogadásárólszólt,beleértveaberuházásleírásáttartalmazómellékletetaForgalommenedzsment-rendszerMarosvá-
sárhelyenprojektre vonatkozóan, amelyet aPOR2014-2020 4-es főtengelye 4.e prioritási tengelyének 4.1-es célberuházásánkeresztül,A
szén-dioxid-kibocsátáscsökkentéseamegyeszékhelyekenavárosimobilitásitervenalapulóberuházásokrévénkívánnakfinanszírozni.
30.HatározattervezetaForgalommenedzsment-rendszerMarosvásárhelyenprojektésahozzátartozókiadásokjóváhagyásáról,amita2014-

2020-ravonatkozóOperatívRegionálisProgramonkeresztülfinanszíroznak–POR/2017/4/4.1/1
31.Határozattervezetaműszaki-pénzügyidokumentáció(D.A.L.I.szakasz,a907/2016-oskormányhatározatnakmegfelelően)ésavonatkozó

műszaki-pénzügyimutatókfrissítéséről,amitahelyitanács2018.11.29-ei370-eshatározatával,valamintahelyitanács2019.04.25-ei147-esha-
tározatávalhagytakjóvá,az1-esmellékletnekmegfelelően,a2-esmellékletaberuházásleírásáravonatkozik,„Azinfrastruktúraátalakításaa
helyiközszállításáltalkiszolgáltfolyosónMarosvásárhelynyugati-központiövezetében”projektetilletően,amelyetaPOR2014-20204-esfőten-
gelye4.eprioritásitengelyének4.1-escélberuházásánkeresztül,Aszén-dioxid-kibocsátáscsökkentéseamegyeszékhelyekenavárosimobilitási
tervenalapulóberuházásokrévénkívánnakfinanszírozni.
32.Határozattervezet„AzinfrastruktúraátalakításaahelyiközszállításáltalkiszolgáltfolyosónMarosvásárhelynyugati-központiövezetében”

projektésavonatkozókiadásokjóváhagyásáról,amita2014-2020-ravonatkozóOperatívRegionálisProgramonkeresztülfinanszíroznak–
POR/2017/4/4.1/1
33.Határozattervezetaműszaki-pénzügyidokumentáció(D.A.L.I.szakasz,a907/2016-oskormányhatározatnakmegfelelően)ésavonatkozó

műszaki-pénzügyimutatókfrissítéséről,amitahelyitanács356/29.11.2018-ashatározatával,valamintahelyitanács94/28.03.2019határozatával
hagytakjóvá,az1-esmellékletnekmegfelelően,a2-esmellékletaberuházásleírásáravonatkozik,„Akórháztérségébentalálhatóintenzívgya-
logosforgalmúutcákátalakításagyalogos-éskerékpárosbarátútvonalakká”projektetilletően,amelyeta2014-2020közöttiPOR-program4-es
főtengelye4.e.beruházásiprioritásának4.1.célberuházásikiírásábólvalósítanakmeg.
34.Határozattervezet„Akórháztérségébentalálhatóintenzívgyalogosforgalmúutcákátalakításagyalogos-éskerékpárosbarátútvonalakká”

projektésavonatkozókiadásokjóváhagyásáróla2014-2020-ravonatkozóOperatívRegionálisProgramrévén–POR/2017/4/4.1/1.
35.Határozattervezetvárosrendezésidokumentációelfogadásáról:Térségivárosrendezésiterv–övezetfunkcionálisújrakonfigurálásaAI3a-

bólL1z-be,kollektívlakásegyüttesésszolgáltatások,aVízteleputca2.számalatt,avonatkozóhelyiszabályozással.Kezdeményező:ROMUR
RT.
Azülésnapirendtervezetébenszereplődokumentációtelektronikuséspapíralapúformábanamarosvásárhelyihelyitanácsosokrendelkezésére

bocsátották.
Anapirendenlevőhatározattervezeteket,atörvényáltalelőírtdokumentációkíséretében,jóváhagyásvégettelküldtékamarosvásárhelyihelyi

tanácsszakbizottságaihoz.
Azemlítetthatározattervezetekkelkapcsolatbanmódosításokatlehetmegfogalmazniésbenyújtaniaközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó

57/2019-essürgősségikormányhatározat138.bekezdésének12.cikkelyeértelmében.
Dr.DorinFloreapolgármester

MUNKALEHETŐSÉG: Keresünk Temesvárra, élelmiszeripari
üzembe (Fornetti) írni, olvasni tudó munkatársakat CSOMAGOLÓI
MUNKAKÖRBE, 12 órás munkarendbe. Elhelyezés szállodában (2
ágyas, zuhanyzós szobák tévével, hűtővel felszerelve). Napi egyszeri
meleg étkezés biztosítva, heti bérezés, havi 3.600-4300 lej. Érdek-
lődni: tel.: 00-36-70-342-6168, Dobos Attila; 00-36-31-711-1350,
Botás Péter. (64508)
MAROSSZENTGYÖRGYICÉG fémmegmunkálásban jártas MA-
RÓST, CNC-GÉP-ESZTERGÁLYOST, LAKATOST alkalmazna.
Tel. 0744-501-114. (21929)
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DEÁK ÁRPÁD
osztályfőnökünket köszöntjük
kilencvenedik születésnapján.

Erőt, egészséget kívánunk
szeretettel és hálával annak
a kitűnő pedagógusnak, aki

már hat évtizede
folyamatosan gondoskodó,

ránk figyelő „Apukája”
osztályunknak, a Bolyai
Farkas Líceum 1962-ben
végzett E osztályának.

Legyenek még együtt jó
találkozóink! (6749-I)



Eugen Gâscă (1908–1989) a kolozsvári képzőművészeti iskolában formálódott mű-
vészek első generációjának legfontosabbjai közé tartozott. Gerendkeresztúron szü-
letett (Maros megye). A kolozsvári képzést Nagybányán folytatta ösztöndíjjal, majd
Bukarestben tanult. Festővé válásának végén egy rövid, de hatásos jászvásári ki-
térőt is tett. Itt ismerte meg Nicolae Tonitzát, akinek gondolkodása,  meleg és gaz-
dag színhasználata lenyűgözte, befolyásolta.  
Formavilágát legtöbb esetben a valós életből merítette – portré, akt, tájkép, más
kompozíciók –, átültetve a tündöklés és látszat világába. Kivételt képeznek a városi
látképek, amelyeket a vizuális tér monumentalitásának hatása ural, de ezek is a
hétköznapi életből vett jeleneteket ábrázolnak, a felesleges részletek mellőzésével,
különleges hangvétellel, hogy könnyen beilleszthető legyen egy elképzelt világba.
Ezt példázza a Dicsőszentmártoni híd című alkotása is, amely egy fémkék színbe
merülő hétköznapi szerkezet képi feldolgozása. Az erőteljes fény-árnyék hatás drá-
mai hangulatot kölcsönöz az egyébként szokványos formákból kialakított hídnak,
ugyanis egyes részleteket hangsúlyos megvilágításba helyez, különös atmoszférát
teremtve ezáltal. Ezt kiegészíti egy másik markáns vizuális hatás, a hídfő monoli-
tikus, domináns jellege, amely kitölti és uralja a kép középpontját, fenyegetően,
sőt vádlóan hajolva a néző felé. A hídfő hangsúlyos tömbje eltakarja,  már-már
kettészeli a vizuális látványt.
Eugen Gâscă: Dicsőszentmártoni híd, olaj, vászon, 34x42 cm, aláírás balra fenn
– Gâscă (19)33, a Maros Megyei Múzeum gyűjteménye 
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Gyékényfonóképzés
A30órásgyékényfonóképzéstmindenkinekajánljuk,akimeg

szeretnéismerniagyékényfelhasználásánakalapvetőtechnikáit,
akiszeretnefeltöltődni,alkotni,akitermészetesanyagokbólkészí-
tenéelsajáthasználatitárgyait.
Agyékénynapjainkbanisremekülhasznosítható,készülhetbe-

lőlepl.edényalátét,szakajtó,kosár.

Oktatóinkegyénifigyelmetisfordítanakmindenrésztvevőre,
ígyhallgatóinkegyolyantechnikátsajátíthatnakel,amelyetaké-
sőbbiekbenönállóanisgyakorolhatnak.
Ajánlottalsókorhatár16év.

Oktatók:
SzilágyiIlona,aTacsiGyékényfonóEgyesületalapítóelnöke,

PásztorKatalin-gyékényfonó.
Időpontok:
2020.február29.,9-17:30,március1.,9-16:30,március21.,9-

16,március22.,9-16óraközött.

Helyszín:SpectrumSzínház(Rózsáktere13.szám)

Akéthétvégésképzésáraösszesen100lej.Azártartalmazzaaz
anyag-éseszközhasználatotis.
Jelentkezni50lejeselőlegbefizetésévellehet,ahelyekfüggvé-

nyében.
Jelentkezniéstovábbirészletekfelől

érdeklődnia0745-820-944-estelefonszámon.

A Maros Megyei Múzeum képtárának festményeiből
Eugen Gâscă: 

Dicsőszentmártoni híd, 1933


