
A Maros Megyei Tanács csütörtöki soros ülésén az Ariel szín-
ház jegyárainak módosításáról döntöttek, miután a nézők
szempontjait figyelembe véve elemezték az előadások láto-
gatottságának alakulását. 

A tanács döntését követően a gyermekeknek, tanulóknak, egyetemis-
táknak és nyugdíjasoknak a színházjegy árát 9 lejről 5 lejre csökkentik,
míg a 36 lejes felnőttjegy ára ezután 20 lejbe fog kerülni, hogy ezzel is
ösztönözzék a gyermekek és a felnőttek színházlátogatását, ahogyan azt
a járványügyi helyzet lehetővé teszi. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Bodor Ádám – 85 
Sokan köszöntötték a Kossuth-díjas
írót 85. születésnapján, február 
22-én. Sajtóban, rádióban, televízió-
ban méltatták munkásságát, életműve
jelentőségét. A Facebook is tele volt a
Neki szánt jókívánságokkal. Mellék-
letünk csak most, a hét végén jelenik
meg, de ha késve is, a Múzsa is min-
den lehető jót kíván Bodor Ádámnak.
Talán az lesz a legjobb, ha ma a
Szépirodalmi Figyelő honlapjához
fordulunk, és az általuk megjelente-
tett ajándék könyvről továbbítjuk ol-
vasóinknak a kiadványukról
közölteket. 

____________3.
Posztermemória
Olyan rég nem volt ilyen rendezvény
Marosvásárhelyen, hogy kuriózumnak
is tekinthető a marosvásárhelyi Art
Nouveau Galériában február 19-én
nyílt plakátkiállítás. Ezt talán az is ma-
gyarázhatja, hogy a digitális világ elő-
retörése, a reklámeszközök és
-hordozók változása az utóbbi évek-
ben háttérbe szorította a hagyomá-
nyos plakátozást. 

____________4.
Égi vándorok
Gyergyó fölött
Üstökösök, csillagok, csillagképek,
drónok a levegőben… Most már a
marosvásárhelyi Bernády Házban is
láthatók Mincsor Szabolcs és Mincsor
Tamás Apa és fia című fotókiállításán.
A fotográfia gyergyószentmiklósi bea-
vatottjai ritkán állítanak ki városunk-
ban, most az ottani fotóklub elnöke és
tinédzser fiának képei mondatják a
nézőkkel, hogy az eddigieknél na-
gyobb figyelmet érdemel Marosvásár-
helyen is ez a csapat.

____________5.

Elemezték az előadások látogatottságát

Csökkennek az Ariel színház
jegyárai 



A megyei tanácsosok a február 25-i ülésen
két, a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet
Egyesület működésére vonatkozó határoza-
tot hagytak jóvá. Az első határozattervezet
jóváhagyásával elfogadták az egyesület
alapszabályzatának és statútumának a mó-
dosítását. 

A Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesület
2006-ban alakult, az utólag módosított és kiegészí-
tett, a helyi közigazgatásról szóló 215/2001. sz. tör-
vény rendelkezései alapján, valamint az utólag
módosított és kiegészített, az egyesületekről és ala-
pítványokról szóló 26/2000. sz. kormányrendelet
rendelkezései alapján, 15 közigazgatási egység be-
vonásával.

„Halaszthatatlanná vált az alapszabályzat módo-
sítása annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk az
időközben bekövetkezett jogszabályi módosítások-
hoz, így tudjuk teljesíteni az egyesület létrehozása-
kor kitűzött célokat. Az egyesületi tagok egyik közös
célja egy egységes közszállítási hálózat létrehozására
és működtetésére vonatkozik a metropoliszövezethez
tartozó közigazgatási egységek területén. Olyan köz-
szállítást szeretnénk az övezeten belül, amely a nyu-
gat-európai standardoknak megfelelően és
hatékonyan működik” – fejtette ki Maros megye ta-
nácselnöke, Péter Ferenc. 

A második határozattervezettel elfogadta a képvi-
selőtestület Marosszentanna község csatlakozását a
Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesülethez.

Ugyancsak a 25-i ülésen megválasztották a Maros
megye főjegyzőjének egyéni szakmai teljesítményét
kiértékelő bizottságot, amelynek tagjai a Maros
megyei önkormányzat két alelnöke, Ovidiu Geor-
gescu és Kovács Mihály Levente. Az érvényben
lévő közigazgatási törvény szerint a szakmai érté-
kelést egy kiértékelő bizottság végzi, amelynek
tagja a megyei önkormányzat elnöke és két megyei
tanácsos. Őket egyszerű többséggel választja meg a
megyei közgyűlés.  

AMarosMegyeiTanácssajtóirodája

Tartalmas, eredményes tár-
gyalás helyszíne volt február
24-én a Marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégium és Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, ahol
Kató Béla, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspöke
és Ballai Zoltán gazdasági ta-
nácsos folytatott megbeszé-
lést a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal képviselőivel,
Soós Zoltán polgármesterrel,
Portik Vilmos alpolgármes-
terrel és Bereczki Sándor
képviselővel, valamint a két
iskola vezetőivel. 

A fő témát az iskola főépületé-
nek a felújítása képezte. Ennek
kapcsán többek között elhang-
zott, hogy a két évre tervezett
munkálatokat megpróbálják siet-
tetni, hogy másfél év alatt befeje-
ződjenek. Újra felmerült egy
szakiskola indításának szükséges-
sége a Református Kollégium ke-
retén belül, amely a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karának

az udvarán épülne fel, és az egye-
temnek lenne a gyakorlóiskolája,
természetesen a helybeli cégek
szakemberigényét is figyelembe
véve.

Szó esett egy egyházi bölcsőde
kialakításáról, amelyhez az épüle-
tet már megvásárolták. Szóba ke-
rült az elemi osztályok helyzete,
amiről közösen gondolkodik a Bo-
lyai iskola és a Református Kollé-
gium. Egy központi fekvésű új
iskola építését tervezik, amelyben
mindkét tanintézmény elemi osz-
tályainak helye lenne. 

A polgármesteri hivatal képvise-
lői pozitívan értékelték az egyház-
kerület terveit. A korábbi
konfliktust, azaz a Bolyai középis-
kola által használt épületre kötendő
szerződés és a bérleti díj kérdése
körüli vitát is rendezni szeretnék
egy külön e célra szervezendő
megbeszélés során – nyilatkozta ér-
deklődésünkre Benedek Zsolt, a
Református Kollégium igazgatója.
(bodolai)

A tél utolsó hivatalos napján is kikapcsolódásra hív
az Erdélyi Magyar Televízió! Délután fél 2-től az
Üzenetszeretettel műsorban Gyenge Zoltán Balázs
hegedűművészt és Plesa Róbertet, a kolozsvári Ope-
rettissimo együttes énekművészét látják vendégül,
akikkel egy belépőt sorsolnak ki az együttes nőnapi
gálájára azok között, akik üzentek a héten. Ezután
Varró Hubával és Bugnár Zsolttal, a Táncolj velünk
most! kezdeményezés oktatóival folytatják a beszél-
getést Béres Ildikó és Barabási Tivadar műsorveze-
tők. Délután fél 4-től a Bárka című, havonta

jelentkező egyházi műsorban ismét egy asztalhoz
ülnek a magyar történelmi egyházak püspökei, ezúttal
a fiatalokról és a fiatalok egyházi jelenlétéről értekez-
nek. A 17 órától kezdődő Pszichotrillákban Badics
Petra arról kérdezi dr. Kádár Annamáriát, hogy ho-
gyan alakul ki a passzív agresszió, és miben külön-
bözik a tényleges agresszivitástól. Délután fél 6-tól a
Hitéletműsorban dr. Jitianu Liviu teológussal, zürichi
római katolikus lelkipásztorral beszélget Balázs Attila
műsorvezető a klerikusok és gyülekezeti tagok kap-
csolatáról. Kellemes tévénézést!

Másfél év alatt befejezni a felújítást
Bölcsőde, szakiskola 

létesítését tervezik 

Az ifjúsági törvény módosítá-
sát és az ifjúsági stratégia ki-
dolgozását tűzte ki célul
Novák Eduárd miniszter.

Az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium célja egy olyan ifjúsági öko-
szisztéma létrehozása, amely a
fiatalok igényeire és érdekeire
összpontosít, hangzott el az Orszá-
gos Ifjúsági Tanács ülésén, ame-
lyen Novák Eduárd ifjúsági és
sportminiszter, valamint Oltean
Csongor államtitkár is részt vettek.

„A fiatalok képezik országunk
jövőjét, ezért létfontosságú, hogy
megfelelő körülményeket teremt-
sünk számukra, velük együtt
egyeztetve, dolgozva. Prioritásunk
az ifjúsági stratégia kidolgozása a
2021–2027-es periódusra, és az if-
júsági törvény módosítása” –
mondta az RMDSZ-es miniszter.
Hozzátette, szeretné, hogy átlát-
ható, modern, egyszerű, a fiatalok
valós igényeire válaszoló törvényt
dolgozzanak ki. Az ifjúsági straté-
giát egyéves cselekvési terv egé-
szíti ki, ehhez igazítják a

költségvetést, a prioritásokat és cél-
kitűzéseket pedig évente tárgyalják
újra.

Az idei év feladata a meglévő fi-
nanszírozási lehetőségek mellé eu-
rópai uniós alapok lehívása  az
ifjúsági infrastruktúra – táborok,
sportlétesítmények, ifjúsági, kultu-
rális központok – fejlesztése érde-
kében.

„El akarjuk érni, hogy minél
több fiatal férjen hozzá a döntés-
hozatali folyamatokhoz romániai
és európai szinten is, ugyanakkor
szeretnénk erősíteni és fejleszteni
a vállalkozói szellemet, hogy
minél több fiatal elindíthassa saját
vállalkozását, hogy új munkahe-
lyeket tudjunk létrehozni, csök-
kentsük a társadalmi egyenlőt-
lenségeket. Ugyanakkor egy mes-
terképzés kidolgozásán is gondol-
kodunk az ifjúság számára, és
természetesen nagyon fontos a
hátrányos helyzetű fiatalok társa-
dalmi integrációja és felzárkózta-
tása is” – fűzte hozzá Novák
Eduárd. (RMDSZ-tájékoztató)

Módosítanák 
az ifjúsági törvényt

Erdély TV
Tavaszi hangulatban 

Gavril Cadariu igazgató elmondta, hogy a színház
új típusú jegyeket és bérleteket vezet be, köztük az 5
lejes szakmai jegyet, amellyel a színházművészetet
tanuló diákok és egyetemisták léphetnek be. Ugyan-
akkor bevezetik a 40 lejes mentorjegyeket azok szá-
mára, akik támogatni szeretnék az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház működését. Az in-
gyenes protokolljegyek azokat illetik
meg, akiket az intézmény meghívóval
tisztel meg bemutatók alkalmával, ál-
talában a színház berkeiben, a Művé-
szeti Egyetemen vagy a Nemzeti
Színházban tevékenykedők sorából,
illetve olyan intézményekből, ame-
lyek együttműködnek az Ariel szín-
házzal. 

A tanácsi határozat értelmében csa-
ládi bérlet váltható, ami 33 lejbe
kerül, három gyermekelőadásra,
három személyre – gyermek és felnőtt
– szól. Egy másik típusú bérlet 55
lejbe kerül, öt jegyet tartalmaz gyer-
mekek és felnőttek számára, az elő-
adást vagy előadásokat a néző
tetszőlegesen választhatja ki. Az on-
line előadásokra szóló jegyek 15 lejbe

fognak kerülni. Az online előadásokra szponzorje-
gyek is válthatók, ezek 40 lejbe kerülnek, s azok vá-
sárolhatják meg, akik támogatni kívánják a színházat. 

A Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó
többi kulturális intézmény jegy- és bérletárai a tavaly
augusztusban elfogadott 131-es számú határozatban
leszögezett szinten maradtak. 

Ma ÁKOS és BÁTOR, 
holnap ELEMÉR napja.
ELEMÉR: régi magyar személynév,
amelyet Vörösmarty Mihály, azután
pedig Jókai Mór adott egy-egy hősének,
és így vált népszerűvé. Jelentése isme-
retlen, egyes kutatók szerint Ilmer alak-
ban fordult elő még a XIII. században.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 26.

1 EUR 4,8745
1 USD 4,0209

100 HUF 1,3497
1 g ARANY 228,2335

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:
max.80C
min.-20C

27.,szombat
A Nap kel

7 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 5 perckor. 
Az év 58. napja, 

hátravan 307 nap.
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Csökkennek az Ariel színház jegyárai 
(Folytatás az 1. oldalról)

Marosszentanna is csatlakozott 
a metropoliszövezethez

Fotó: Nagy Tibor  (archív)



„Bodor Ádám ma ünnepli a nyolcvanötödik
születésnapját, mi pedig készítettünk egy kis
ajándékot neki. Hosszú-hosszú titkolózás után
megoszthatjuk Veletek végre a hírt, hogy szer-
kesztőségünk felkérésére harmincöt szerző írt
egy-egy Bodor Ádám írásművészete előtt tisz-
telgő mesés receptet vagy receptes mesét, ame-
lyek Eronim Mox elveszettnek hitt
szakácskönyvéből is származhatnának akár. A
Bodor Ádám nyolcvanötödik születésnapja al-
kalmából készült, varázslatosan illusztrált gyűj-
temény az életet ünnepli, és egy kivételesen
fontos életmű előtt hajt fejet. Isten éltesse Bodor
Ádámot!

A Szépirodalmi Figyelő könyvek gondozásá-
ban, a mai napon megjelent kötet szerzői:

André Ferenc, Antal Balázs, Babiczky Tibor,
Bajtai András, Balázs Imre József, Barnás Ferenc,
Berniczky Éva, Borcsa Imola, Cserna-Szabó
András, Csík Mónika, Demény Péter, Egressy
Zoltán, Géczi János, Győrffy Ákos, Jász Attila,
Kálmán Gábor, Király Farkas, Kiss Tibor Noé,
Kollár Zsolt, Láng Zsolt, László Noémi, Márton
László, Sándor Olivér Murányi, Molnár Vilmos,
Selyem Zsuzsa, Serestély Zalán, Sirokai Mátyás,
Szabó Róbert Csaba, Szécsi Noémi, Térey
János, Varga Edgár László, Vass Norbert, Vida
Gábor, Vincze Ferenc és Vörös István.

Köszönjük nekik, hogy írásukkal fűszerezték
Eronim Mox szakácskönyvét!

A recepteket Korpa Tamás, Vass Norbert és
Vincze Ferenc gyűjtötték, a kötetet Vass Norbert
és Vincze Ferenc szerkesztették. A kötetet ter-
vezte és az illusztrációkat készítette: 
Vincze Judit.”

A költő, kritikus, szerkesztő KORPA TAMÁS
még részletezőbb, személyesebb köszöntőt tett
közzé a honlapján. Akinek a facebookos írás el-
kerülte a figyelmét, itt most pótolhatja a hiányt. 

Rejtélyes körülmények között, és éppen a mai
napon, minő egybeesés, előkerült a verhovinai
könyvek könyvének egyik változata, Eronim Mox
szakácskönyve. Ennek örömére kigyűjtöttem a
Verhovina madaraiból a Mox-műre utaló része-
ket, be is másolom őket ide. 

35 kortárs szépíró ettől is többet tett: úgy dön-
töttek, »elkészítik, megfőzik, megsütik, lepárol-
ják« saját Bodor-receptjeiket, hogy szövegükkel
megkínálhassák az ünnepeltet. Öröm volt gyűj-
teni ezeket az apokrifokat! Nem mellesleg ez a
negyedik Szifonos projekt, amiből önálló könyv
lett.

És íme, a szilánkos Mox-utalások a Verhovina
madaraiból:

„Majd lapozgasd Eronim Mox szakácsköny-
vét.” (...) „Mellette az ágytakarón kinyitva Ero-
nim Mox meséskönyve.” (...) „Úgyhogy amikor
Anatol Korkodus Eronim Mox meséskönyve és
egy nevekkel teleírt papírlap előtt ülve megkért,
tippeljem meg, ki legyen az, akire nyomós indo-
kok alapján rátereljük majd a gyanút” (...)
„Anatol Korkodus íróasztala mögött éppen Ero-
nim Mox szakácskönyvét böngészte, de a hírre
nyomban lecsapta, és már indultunk is” (...) „A
helyiségeket átrendezték, csak a családi ágy ma-
radt a helyén a hálószobában, és mellette az éj-
jeliszekrény, amelyen fakéregbe kötött könyv
hevert egy spenótzöld bársonyterítőn. Eronim
Mox szakácskönyve, ez volt a könyv címe.” (...)

SZERKESZTETTE:
NAGYMIKLÓSKUND
1475.sz., 2021. február 27.

Palocsay Zsigmond 

Jónás zsémbelése 
Babits Mihály emlékére

Megint piszkálsz, döfölsz, ugyan hova küldesz?
lelkem szemetének bűzével is űzetsz;
nem hiszek szavadnak, URAM, s az ÍRÁSNAK,
ócsárlója lettem minden papolásnak;
tenyered jó magot rám is bővel hintett,
türelmed tűrésre, léted jobbra intett;
malomba vitték már búzám, ami termett,
bennem érett az is, amit (j)eged elvert;
földem a kétkedés humusza és lösze,
futóhomokodba, ingoványba ölsz-e?

Látom, felém fordulsz – most magad áltatod (?)
simogatsz, altatsz egy nagybeteg állatot;
nyugdíjas postása vagyok már igédnek,
betapasztom szájam, de előbb ígérd meg,
nem röhögtetsz vétkezőkkel, s nem temetsz a halba
(Ninivéért sem fürösztél kakastejbe – vajba);
új Jónások jönnek (?) – sokkal tökösebbek (?)
öszvérbőrbe varrva lesznek hűbbek, szebbek!
Cserzett bőröm zsákja viszi zörgő csontom,
kapca-vitorláim utolszor kibontom.

*Talált vers a Látó 2021. februári számában

(Folytatás a 4. oldalon)

Bodor Ádám – 85 
Remember – a marosvásárhelyi Art Nouveau Galériában nyílt poszterkiállításon

Az ünnepelt és a szakácskönyv

Sokan köszöntötték a Kossuth-díjas írót 85. születésnapján, február 
22-én. Sajtóban, rádióban, televízióban méltatták munkásságát, élet-
műve jelentőségét. A Facebook is tele volt a Neki szánt jókívánságokkal.
Mellékletünk csak most, a hét végén jelenik meg, de ha késve is, a
Múzsa is minden lehető jót kíván Bodor Ádámnak. Talán az lesz a leg-
jobb, ha ma a Szépirodalmi Figyelő honlapjához fordulunk, és az általuk
megjelentetett ajándék könyvről továbbítjuk olvasóinknak a kiadvá-
nyukról közölteket. Íme:



„aztán elővette Eronim Mox szakácskönyvét,
és átböngészte, hátha talál benne a történ-
tekre magyarázatot. Mert a szakácskönyv
csak kisebbik részében tartalmazott ételek ké-
szítésére vonatkozó utasításokat, a mezei és
kerti növényekből készült fogások receptje
után rendszerint egy-egy talányos történet
következett Verhovina amúgy is ködös múlt-
jából.” (...) „Roswithát lefektette, betakarta
és fölolvasott neki egy receptet Eronim Mox
szakácskönyvéből. Fölolvasott neki, holott
tudta, Roswitha teljesen süket és egy szavát
sem érti.” (...) „Mint annyiszor, most is elő-
vette Eronim Mox szakácskönyvét. Miután
egy darabig hiába lapozgatta, mert nem ta-
lált benne olyan történetet, amely fájdalmára
vigaszt, enyhülést hozott volna, lassan-lassan

betévedt a receptek rengetegébe.” (...)
„mintha betevő falatját tartaná kezében, Ero-
nim Mox meséskönyvét lapozgatta” (...)
„Majd lapozgasd Eronim Mox szakácsköny-
vét. És ami azt illeti, ma még jó volna meg-
vacsorázni.” (...) „Mondhatom, kár, hogy
nem olvasta Eronim Mox szakácskönyvét.”
(...) „Nem kellett volna éjjel-nappal Eronim
Mox szakácskönyvét bújni. Addig-addig,
amíg beteljesednek a látomásai.” (...) „Most
sápadt és nyúzott, bőre nyirkos, szakálla
pókhálós, csak a szeme izzik, mint Farkas
Testvérnek, Eronim Mox meséskönyvében.”
(...) „Ha nem tévedek, pont magától tudom,
hogy Eronim Mox könyvében meg van írva,
az lesz a világ vége, amikor majd nem megy
le a nap éjszakára sem egészen, csak bujdo-
kol a látóhatár alatt.” (...) „Nikita az Eronim

Mox meséskönyvében, és egész Verhovinán a
halál neve.” (...) „Csak a nyár fényei költöz-
nek bele, hogy aztán lassan adja ki magából
őket: ködös őszi éjszakák mélyén, mint Ero-
nim Mox óriás varázslámpása dereng a tele-
pülés peremén.” (...) „Eronim Mox pedig azt
írja a meséskönyvében, amint erről már szó
esett, hogy eljön az idő is, amikor majd a
napot nem követi többé éjszaka.” (...) „Pedig
esténként imádság helyett már rég Eronim

Mox történeteit olvasgatom.” (...) „Eronim
Mox seregélyes meséjéből a selyem seregé-
lyek.” (...) „Nika Karanika nyelve Eronim
Mox szakácskönyvéből. Mese a nyál ízéről.”
(...) „Eronim Mox, miután megismertetett a
madártej, kiváltképp a tetején úszkáló habfel-
hőcskék készítésének a módjával, történeté-
ben, ki tudja miért, azokról az időkről is
említést tesz, amikor már nem lesz ember a
földön.”

Olyan rég nem volt ilyen rendezvény Ma-
rosvásárhelyen, hogy kuriózumnak is tekint-
hető a marosvásárhelyi Art Nouveau
Galériában február 19-én nyílt plakátkiállítás.
Ezt talán az is magyarázhatja, hogy a digitális
világ előretörése, a reklámeszközök és -hor-
dozók változása az utóbbi években háttérbe
szorította a hagyományos plakátozást. A jelző
itt nem a plakátművészet milyenségére vo-
natkozik, magát a műveletet helyezi képbe, a
hirdetésnek, reklámozásnak, népszerűsítés-
nek azt a módját és tárgyát, amely a 19. szá-
zad végén, a 20. elején kezdett látványosan
felvirágozni, főleg a szecesszió és a Bauhaus-
mozgalom jeles képviselőinek köszönhetően.
Majd aztán egyre dinamikusabban, erőtelje-
sebben, mindegyre megújulva vált az utca
művészetévé, amíg nyugdíjba nem küldte az

említett nagy technikai, szemléleti fordulat, a
vizuális szándékok és elvárások újabb hul-
láma. Talán a színház az, amely továbbra is
leginkább épít a plakátos figyelemfelkeltésre.
Ha jól emlékszem, városunkban a legutóbbi
plakátkiállítás is színházi jellegű volt, a Stú-
dió Színház előcsarnokában még tanácsko-
zást is rendeztek róla. 

Vásárhely különben a plakátművészetnek
is adott kiváló egyéniségeket. Gondoljunk
csak Bortnyik Sándorra, aki egész fiatalon itt
lépett a művészi sikerek útjára, Budapesten
éppen merész, egyéni hangú plakátjaival vált
ismertté, majd nemzetközileg is elismertté a
múlt század első felében. De említhetnénk
mai példát is. A jelenleg Budapesten élő, ko-
rábban Bukarestben, később az Amerikai
Egyesült Államokban alkotó Tamás Klára két

plakátja a New York-i Modern
Art Museumba is bekerült. És
azt is mondhatnám, hogy a ga-
léria új neve, az art nouveau a
szecesszió francia megneve-
zése, így igazán indokolt ilyen
plakátkiállítások rendezése is.
Persze aligha került volna erre
sor, ha a világjárvány nem ne-
hezíti meg a művészek utazá-
sát és a tárlatnyitásokkal
kapcsolatos sok tennivalót. A
Képzőművészeti Szövetség
helyi fiókjának vezetői a
kényszerűségből erényt tudtak
faragni, és saját plakátgyűjte-
ményükből, posztereikből, ka-
talógusaikból egy változatos,
tetszetős kiállítással sikerült
felidézniük e fontos kiállítótér
eltelt évtizedeinek művészeti
eseményeit. Ezért is lett Rem-
ember a mostani poszterkiállí-
tás címe. 

Művészeti eseményekről,
egyéni és csoportos tárlatok-
ról, kiállításnyitókról adnak
hírt ezek a színes, illetve fe-
kete-fehér grafikák, külön-
böző méretű és stílusú
poszterek. Csoportosítva vagy
egyenként, falra helyezve,

rögtönzött hirdetőoszlopokra akasztva,
építve, posztamensekre fektetve derűs, moz-
galmas látványt nyújt a sok, változatos stílusú
plakát, katalógusborító. Ezeket a posztereket,
meghívókat a bemutatkozó művészek tervez-
ték, készítették, ez is kedvezően alakította a
sokféleséget, azt is jelezve, mennyi alkotói
törekvéssel, stílusirányzattal találkozhattak a
tárlatlátogatók az elmúlt években. A látványt
még mozgalmasabbá teszi, hogy képernyő-
kön is peregnek a képek, grafikák, úgy tűnik,
örök mozgásban van a tárlat. Szomorúan kell
tapasztalnunk, hányan hunytak el azok közül,
akiket korábban tapssal, elismerő gondola-
tokkal jutalmazott a közönség. De azt jóleső
érzéssel nyugtázhatjuk, hogy életképes, erő-
teljes a megye képzőművészeti mozgalma,
mindegyre bemutatkoztak fiatalok is, és az
ország más központjaiból, sőt határokon túl-
ról is érkeztek kiállítani markáns arculatú al-
kotók. A folytonosság biztonságát pedig az
olyan hagyományként gyökeret eresztett ren-
dezvények adják, mint az Ariadne (1996-tól),
a Totem és a megyei szalonok, amelyek egy
ideje már műfajonként szakosodva kínálják a
látnivalót. (N.M.K.)

Támogatók:
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Bodor Ádám – 85 

Posztermemória

(Folytatás a 3. oldalról)



Ez egy súrolós szám. Boda Edit ke-
mény, sprőd versei éppúgy feltépnek az
emberben valamit, mint Zoltán Gábor
szép esszéje a Mészöly – Pilinszky –
100 rovatban. „A kiszáradt medrű váro-
sokban, / a szirmoktól habzó / fák kö-
zött lassan halad előre. A falakban /
felforgatja a téglát. / Lakatlanok va-
gyunk. / Fűszál egy repedésben” – szól
az Időcet, és valamiféle lakatlanságról
beszél a Huszonegyesek is közel a zár-
lathoz: „Hagyományosan a nagy mű-
vész mágikus képességekkel
rendelkezett, többek között képes volt
befolyásolni vagy legalább kiismerni a
jövőt. Legalábbis úgy tűnt. Pilinszky és
Mészöly nem – ezt fájdalmasan bár, de
tudomásul kell venni, el kell fogadni.”

De kivörösödik az ember bőre akkor
is, ha Sztaskó Richárd vagy Alina Ne-
lega prózáját, Anastasia Gavrilovici
vagy Borsodi L. László verseit olvassa.
Mindegyik a reménytelenséggel próbál
kezdeni valamit, a lemondással, a sze-
relem szomorúságaival.

Változatosabb vagy akár egzotiku-
sabb Horváth Péter elbeszélésének 2.
részlete és Tomaji Attila lírai képeslap-
jainak sorozata: „Rajong ezekért a vad,
magányos / léptekért, a remélt, vissza-
virágzott // életért. Aztán siet. / Siet
meghalni, / lélekszakad- / tan.” 

A remény éppen abban van, ahogy
megírják a reménytelenséget vagy in-
kább a reménnyel való küzdelmet. A be-
szélgetésben, melyet Láng Zsolt
készített Palocsay Katával Palocsay
Zsigmondról, szintén ennek a dinami-
káját láthatjuk: hogyan birkózott egy
nagy tehetség egy sötét korszakkal, ho-
gyan próbált eleget tenni saját tisztaság-
vágyának. Erről szól a Jónás
zsémbelése is, Palocsay Zsigmond verse
a Talált versben: „Megint piszkálsz, dö-
fölsz, ugyan hova küldesz? / lelkem
szemetének bűzével is űzetsz…” És
erről a Névjegy is, Horváth Péter mon-
data: „A véletlen talán Isten felfedett
arca.”

Mindannyian figyeljünk.

Üstökösök, csillagok, csillagképek, drónok
a levegőben… Most már a marosvásárhelyi
Bernády Házban is láthatók Mincsor 
Szabolcs és Mincsor Tamás Apa és fia című
fotókiállításán. A fotográfia gyergyó- szent-
miklósi beavatottjai ritkán állítanak ki váro-
sunkban, most az ottani fotóklub elnöke és
tinédzser fiának képei mondatják a nézőkkel,
hogy az eddigieknél nagyobb figyelmet érde-
mel Marosvásárhelyen is ez a csapat. De ma-
radjunk Mincsor Tamásnál. Mint meséli, az
eltelt évtizedben nagy lendülettel és szenve-
déllyel próbálta ki a fotózás megannyi válfa-
ját. Szociofotóval, portrézással, makro- és
gasztrofotózással is próbálkozott, de legin-

kább a drónfotózást, asztrofotózást, az abszt-
rakt és éjszakai tájképeket kedveli. És tényleg
az utóbbiak jelzik legmeggyőzőbben, hogy
érdemes nyomon követnünk munkásságát.
Ebben különleges és más a látványvilága,
mint amilyennel kiváló helybeli fotósaink
szokták megörvendeztetni a közönséget.
Drónfelvételei révén kitágul a világ, telesz-
kópos éjszakai felvételeinek köszönhetően
feltárulnak a csillagos égbolt csodái, és alat-
tuk sejtelmességbe burkolózik a táj. Nyilván
ez esetben a jó képhez nem elég, bár nélkü-
lözhetetlen a jó szem, megfelelő felszerelés
és kellő hozzáértés is szükségeltetik. És bi-
zonyára fárasztó és költséges is ez a foglala-

tosság. De Mincsor egyiket, másikat sem saj-
nálja, sem az éjszakákat, sem a kiadást. De
hagyjuk a technikai részleteket. Erről maga a
fotós órákig tudna mesélni, és a tárlatnyitón
is kiderült, hogy nagyon érdekesek a sztorii
a sorozatfelvételekről, amelyek végül egyet-
len, teljes képpé állhatnak össze, vagy a drón
alkalmazta fűnyírótechnikával végigpásztá-
zott tájakról, például a 35 hektárnyi területen
kanyargó Marosról. Ezt is láthatjuk az egyik
rendhagyó felvételen. És számos másikon,
amely festőiséggel, megannyi finom, illetve
kontrasztos színárnyalattal telített. És olyan,
mintha formabontó, absztrakt felület lenne.
Ilyen vonatkozásban lépett apja nyomdoka-
iba az ifjabb Mincsor. Tamás is festményként,
színes grafikaként láttatja a tájat, ő is sok
mindent ismer már a drónos technikáról. Sőt

már díjakat is hozott számára a fotózás. Ké-
sőbb valószínűleg igyekszik majd kitaposni
a maga útját.

Mincsor Szabolcs neve immár tág körben
ismert. Időről időre megjelennek képei a Na-
tional Geographic magazinban is. A múlt
nyáron feltűnt és földünket megközelítő 
Neowise üstökösről készített felvétele a
címlapon tündökölt, egyöntetű elismerést
váltva ki az olvasók körében. Azt pedig,
hogy kitartó természetvédő, meggyőzően ta-
núsítja szászavinci sorozata. A sárga, a réz,
a rozsda, a szürke csábos árnyalataiban
pompázó zagytározó, az elárasztott falu be-
szédesen mutatja fel a környezetszennyezés
veszélyeit. A fotós a természet, a szépség fel-
tétlen híve, nyíltan kiáll annak védelmezői
mellett. (N.M.K.)
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Reménykedünk és súrolunk
Demény Péter februári Látó-ajánlója

Korondi Emese versei
morfondír

kiszámítható vagyok,
egy pontig talán,
magam se tudom, azután 
mi van, nem én határozok
úgy, hogy fejemben szétrepül
ezer repesz és keresztül-
dübörög szívemen a vonat,
majd valahol lecsendesül
és lassú pöfögéssel tolat
vissza sokkal korábbra,
valami olyan állomásra,
ahol nem lesz robbanás,
ahol nincsen esemény más,
csak hogy csendesen nő a fű,
nem indul sehonnan jármű,
amivel a hely megközelíthető,
maradok én az egyetlen szereplő

kemény mantra
kemény valóság,
majd mindig az,
nincs leányálom,
ha van, nem igaz,
edz az élet,
keményre nevel,
fogcsikorgatva
viselem el,
csalódást is iszom,
kudarcot is eszem,
keményen, kegyetlenül
reménykedem

horror
szétkaszabolták
felettünk az eget
most ömlenek ránk
a mennyország belsőségeiValahonnan valahova

A bözödi tó víz nélkül

Mincsor Szabolcs fotóiból – A Neowise üstökös

Szászavinc színei



A Testvériség és a Jövő utca sar-
kán van szállásom, egy ideje ke-
vésbé szűkölködöm.

Hetedik emeleti erkélyünkről le-
látunk a Jövő utcára. Ez alig pár
száz méter hosszú. A Testvériség ré-
gebb eleven vala; ma mindkettő na-
gyon csendes. A kijárat is a Jövőre
rúg, volt ott néhány pad, de amikor
az utcát kitágították, egyik sávot
parkolónak képezték ki, eltüntetve
minden ülnivalót.

Magam inkább Jövő utcainak
tartom magam, mert az erkély is
délre néz, és ellentétben életem ko-
rábbi szakaszaival, itt több a 
fényóra.

A Testvériséget idestova immár
három évtizede tapasztalom, és hát
megülte a türelmemet.

Volt padom a közeli sétányon, a
Poklos-patak partján. Míg kijárhat-
tam, a víz bűze zavart, a megszám-
lálhatatlan szúnyog, a fákról pedig
pottyantak kéretlen kullancsok.

Mióta nem járhatok ki, a patak
partját példásan korszerűsítették,
nincs bűz, mert víz is alig, sikeres a
szúnyogirtás, a padok tiszták, per-
sze békakoncert sincs, betonteknő-
ben nem szívesen fürdenek a
kétéltűek.

Legutóbb 2019 novemberében
hagytam el a házat, bizonyos Dopp-
ler-teszt céljából.

Barátaim nem hagytak cserben;
mióta felköltöztem a netre, gyak-
rabban írunk egymásnak, mint va-
laha. Mégis megtörténhetett, hogy
egyik-másik ismerős, barát évek óta
nem ad jelt magáról. 

Szorongva kérdeztem hát kedves
mindenkitől: mi van veletek? 

*
Mi az urammal nem sokat me-

gyünk „tömegbe”... Az unokánkat
hozzuk-visszük iskolába, amikor
órái vannak. Néha bevásárolunk. Is-
tentiszteletet online nézünk... Sze-
dünk mindenféle bogyókat (csipke,
kökény), és teázunk. Éjjel-nappal
aprított vöröshagymát teszünk min-
den helyiségbe (kicsit büdös, de fer-
tőtleníti a levegőt)... Imádkozunk.
Aggódunk. Reménykedünk... 

(Szapora beszédű ismerős a
Fészbukról)

*
Régi tapasztalat: az öregség

könnyebben elviselhető, ha barátsá-
got kötünk a magánnyal. Nyilván
az sem árt, ha már most megkezd-
jük a készülődést. Persze, nem kap-
kodjuk el a dolgokat, mint,
mondjuk, atomtámadás idején, ami-
kor a hír hallatán magunkra kapjuk
a vizes lepedőt, s ballagunk a te-
mető felé. 

Az Idősek Klubjában – évekkel
ezelőtt egy bájos, fiatal igazgatónő
kérésére – nem egyetemi szintű –
előadásokat tartottam a meseíró
Heltai Gáspárról, terítékre kerültek
Móricz novellái, főleg a Judit és
Eszter, Tamási Ábele, Ady szerelmi
lírája (!!!).

A verseket a nyolcvan év fölötti
V. B. adta elő, könyv nélkül, mély
átéléssel (akkoriban nősült újra). 

Hanem miután Illyés Gyula Khá-
ron ladikján című könyvének be-
mutatására került sor, s a szerzőnek
az öregedéssel és a halállal kapcso-
latos gondolatait idéztem, többé
nem tartottak igényt az eszmefutta-
tásaimra... Egy bumfordi szociális
gondozó hölgy, aki hülyegyerekek-
nek tarthatta, s mélységesen lenézte
az úgynevezett „szépkorúakat”, az
idős emberekhez méltatlannak vélte
a téma felvetését. Pedig Illyés – na-
gyon helyesen – a lelkünk legmé-
lyén őrzött és erőt adó ifjúságunkat
állítja pozitív példaként szembe a
soha el nem fogadható pusztulá-
sunkkal. Ám azért sztoikus bele-
nyugvással megjegyzi: minél
tovább él az ember, annál gyakrab-
ban éli át a halálfélelmet. 

Özvegyen,  idősgondozó élettár-

sam ritkuló látogatásai közötti idő-
ben magam is egyre inkább értéke-
lem az egyedüllétet, amire sohasem
vágyakoztam, de készségesen elfo-
gadom. 

Gyakori vendége vagyok a kór-
házaknak. Erre sem vágytam, de el-
fogadom, mert többet ér, mint
halottnak a csók. 

Eleinte sokat olvastam a kezelé-
sek idején, mostanában inkább be-
szélgetek a szobatársaimmal, és ez
jó. Hiába, ha az ember pedagógus-
ként ment nyugdíjba, időnként fel-
bukkannak a valamikori
beidegzettségek. Mint magad is
észrevehetted, idősebb korban az
ember közlékenyebb, mint fiatalon.

Visszatérve a kórházi olvasásra:
a fogkefém meg az evőeszközök
mellé mindig bepakolok némi ol-
vasnivalót. Szeretem Marcus Aure-
lius elmélkedéseit, a rám
nyugtatóan ható sztoicizmusát.
Tolsztoj Leó emlékiratait is viszem
magammal, s az Újtestamentumot,
a szeretet himnuszát, valamint  egy
Nobel-díjas amerikai írónő egyik
regényét – eredetiben,  fénymásolt
változatban.

Erre kérdezett rá egy sebészor-
vos: – Meg szabad érdeklődnöm,
mi a címe a könyvnek? 

Mire én: – The Angry Wife. 
Mire ő: – Honnan ismeri maga

ilyen jól az én családi helyzetemet? 
Mire én: – Doktor úr, az ember

néha ráhibázik dolgokra.
Ugyanezt a könyvet olvastam az

e-i kórház hematológiai osztályán,
mikor a vérnyomást mérő tanuló-
lány megkérdezte (és mostanában,
amikor a vízcsap is angolul cso-
bog!): 

– Milyen nyelven olvas a bácsi? 
Mire a bácsi: – Angolul. 
Lány: – Te jó ég, eddig még nem

láttam ilyen vénembert angolul ol-
vasni!

(Egykori főiskolai kolléga, ma-
gyartanár)

*
Most a legtöbb ember félelem-

ben él, nem figyel másra.
Ideje van annak, hogy fölkeres-

sük egymást – levélben.
Ha ablakot nyitunk, árad be a

fény.
Gondolatban kopogtatni kell

egymás ablakán.
Elmondhatom, hogy jól telnek

napjaim.
A veszélyeztetett korosztály tag-

jaként bizakodó vagyok. Remény-
kedem abban, hogy túlélem
(minden baj nélkül) ezt a szörnyű
világjárványt.

A világon mindenütt nagyon sok
a haláleset, nálunk pedig, népes csa-
ládunkban, idén  két gyermek szü-
letett, és a harmadik is érkezik.

Nagyon várom, hogy befejeződ-
jön a járvány, és megpillanthassam
a drága kisbabákat.

Az egyik csöppség Lea.
Nem tudom, megélem-e, hogy

majd beszélhessek neki Ráskai Leá-
ról, a kódexmásoló apácáról.

Ha majd vége lesz a koronavírus-
járványnak, elmegyek az antiváriu-
mokba, és keresek egy kódexekről
szóló könyvet. Odaadom szüleinek.
Tegyék el, és ha majd tizennyolc
éves lesz, adják a kezébe azzal,
hogy ezt egy irodalomszerető ro-
kona küldi neki.

(Levelező partner barátom, aki-
vel sosem láttuk egymást)

*
Semmiségekkel hosszasan el-

piszmogok, s a legfontosabb dolgok
elintézését erős külső nyomás mel-
lett is csak halogatom, halogatom.
Így aztán a saját halálom ügyében
sem intézkedtem még, pedig itt
lenne a jó alkalom, hogy az ember
megkoronázva vonuljon ki e kulisz-
szák közül, és vonuljon be egy
másik előadásba.

Újabb koronát tehát nem szerez-

tem, s a régiek is hullnak ki sorra a
számból. Itt állok tehát korona nél-
kül, koronázatlanul.

A koronavírusra már meg is sér-
tődtem: ha eddig elkerült, most már
ne jöjjön errefelé! Eddig is megvol-
tam, nélküle is lesz valahogyan.

Amire mindig vágytam, hogy itt-
hon legyen a munkahelyem, s a
munkához akkor keljek, amikor
akarok, végre megkaptam. Hetente
egyszer elmegyek felvételre, gyak-
ran két-három részes beszélgeté-
sekbe bonyolódom, aztán itthon
vágom meg az anyagot. Újságot is
írok, valamit mindig dolgozom má-
soknak. Vissza kell vegyek ebből,
mert évek óta egyetlen képet sem
festettem, s az írnivalóim is várnak
rám. 

Pesztrálunk két kamasz macskát,
akik első emeleti balkonunkon ér-
keztek hozzánk, s családtaggá vere-
kedték be magukat. Energikusak,
játékosak, jól szórakozunk a pro-
dukcióikat látva. Megvan a házibu-
link.

Ezzel így el is vagyunk havazva.
Ide minek a vírus? Menjen a
francba!

(Kisvárosi újság- és tévészer-
kesztő, régi barát)

*
A világjárvánnyal úgy vagyok,

hogy hiszem is, meg nem is. A
WHO nevű világkormány riogatá-
sában sem hiszek, az itteniekben
aztán végképp nem… Nem is maga
a járvány, hanem azok a reakciók,
amiket az egyes emberekben kivál-
tott, azok hatnak rám rémisztőleg…
Az illetékes hatóságokon, állami hi-
vatalokon már csak nevetni tudok.

Ha pusztán magam lennék, nem
okozna különösebb galibát a jár-
vány – lehetnék koronás Király! –,
de a családom tagjainak egészségé-
ért azért mégiscsak aggódom. Igaz,
ezt görcsösen igyekszem eltit-
kolni…

(Magabiztos vállalkozó)

*
Tavaly beadta be a kulcsot a tér-

dem, elfogyott belőle a kenőanyag.
Azóta annyira rendbe jöttem, hogy
pár kilométert akár a természetben
is fel merek vállalni, de tudom,
hogy vigyáznom kell. 

Sokat kószáltam a kutyámmal.
Olykor reggeltől estig, akár télen,
akár nyáron. De ő immár pár éve az
örök vadászmezőkön vár rám. Most
ritkábban járok a természetbe, de ha
igen, akkor fotózom. Olyan, mintha
festenék. Azt keresem, hogy művé-
szi hatást érjek el. Ez olykor sikerül
ott is, ahol a legtöbben egy általá-
nos, megszokott képet készítenek.
Persze, nincs hozzá semmiféle fel-
szerelésem és technikai felkészült-
ségem, csak egy nálam okosabb
telefon, de a festészettel megtanul-
tam látni, kiválasztani, komponálni.

A kutyám ott van eltemetve, ahol
a leggyakrabban jártunk együtt, s a
legtöbb képem is azon a környéken
készült. Nagyon szerettem a kutyá-
mat, mert minden eddig látott kutya
közül ő hasonlított a legjobban hoz-
zám, mintha egyazon sablon szerint
gyártottak volna le. A kutyaságok
általában nem érdekelték, nem ke-
reste senki kedvét, nem udvarolt
egy simogatásért, nem futott eldo-
bott botok után, nem szolgált, csak
hagyta magát szeretni, háromszor
nagyobb kutya elől sem futott el,
velünk egyenrangú partner, barát
volt. Rövid pamacsfarkának venti-
látorszerű pörgetésével fejezte ki az
örömét, szeretetét. Amúgy fegyel-
mezett volt, de nem dresszírozott...
Független lény; jól szót értettünk
egymással.

(Boldog természetjáró)

*
Egy erős szervezet meg sem érzi!

Nekem is volt, 3 napot tartott, ha
egyáltalán az volt!... Grippés tüne-
tek, nem éreztem az ízeket, meg
lázam volt esténként 38 fok körül,
és gyengének éreztem magam!

De ennyi... Három nap után
semmi bajom nem volt!

Ellene vagyok a maszkviselésnek
és a vakcina beadásának is! (Tud-
nám részletezni az érveimet, hogy
mit miért!? – de nincs értelme.)

(Átesett – a másik oldalra is...)

*
Hétfő óta vagyok hivatalosan po-

zitív, tegnap óta már semminek a
szagát nem érzem, de legalább az
ízeket... Bújócskázunk a lakásban a
gyerekkel, szellőztetünk nagyokat,
mikor elhagyom a szobát. S ha be-
szélgetünk, akkor mindketten masz-
kosan. A délben köszörülte a torkát,
attól félek, hogy mégis elkapta.
Pedig nagyon elég lenne, ha csak
magam maradnék beteg.

(Okos anyuka)

*
Az elmúlt két évben olyan meny-

nyiségű szöveget olvastam el, hogy
utóbb rátekintve magam is alig hi-
szek a még látó fél szememnek.
Ebből írtam meg másfél év alatt, a
könyvtárakból és az íróasztalom
mellől ki se bújva, a most frissen
megjelent Bánffy-monográfiát,
amely talán, a járvány enyhülése
után esetleg eljut a maga helyére is,
Erdélybe. (Igaz, a Székely János-
monográfiám sem jutott el. Nem is
olvasta ott jószerint senki. Ez
utóbbi könyv főképp abban külön-
bözik az előzőektől, hogy kerültem
minden nehézkes szakmaiságot, ol-
vashatóságra törekedtem.) 

A tragédia pedig nem került el
bennünket sem. Kedves sógorom, a
G-n áldásos tanári munkát végző
húgocskám férje hosszú-hossszú
szenvedés után, végül, három hete
sajnos a koronavírus áldozata lett.
Iszonyatos körülmények között, és
én még a temetésére sem tudtam
hazautazni.

(Irodalomtudós, -történész, tanul-
mányszerző)

*
Próbálunk szeretetet, örömpilla-

natot felidézni előző időszakokból.
Mind jobban keressük a kedves és
szép pillanatokat. Megsimogatok
egy-egy kedves tárgyat, beleszip-
pantok egy régi ruhadarabba, terí-
tőbe, előveszem őket, használom,
és ilyenkor azt érzem: szívesen
élnék abban a korban. Igen, tudom,
ezek kapaszkodók, krízishelyzetben
így reagálunk sokan. 

Elmaradnak, illetve nagyon kor-
látozódnak a rokoni látogatások is.
Mi sem megyünk, ők sem jönnek.
Mindenki óvatos. A vírustagadók is
lassan beadják derekukat, és elis-
merik, ez nem tréfadolog. A leg-
rosszabb a bizonytalanság.  Minden
téren lelassultunk, csak az a félő,
nehogy kiégjünk, belefásuljunk.

(Tűnődő boldogságvágyó) 

*
Hálát kell adni minden napért,

mert mostanában ez a vírus még
mindig támad, kiismerhetetlen, és
sok a támadási felülete. Még a jó
pálinka is csak besegít ellene, de
sajnos nem vagyunk fiatalok. 

Két hónapja műtöttek szívbillen-
tyűvel és egy érrel. Erősödöm, de
még nem szereztem vissza erőmet.
Így hát, a vírus miatt is, meg az ál-
lapotom miatt is, még nem ültem
újra lovon, csak a lószart szagoltam
a jó cs-i utcákon. Lovas társaim
hárman összefogtak, és három hin-
tóval házakhoz mentek üdvözölni
tisztes távolságból a kicsiket. A
konditerem eleve bezárt, itthon a
kertben mozgok, teszek sétákat, és
néha a szőnyegen emelek kicsike
súlyokat.”

(Lovas barát, borlovag)

*
A félelem és rettegés ellen csak a

hit és az erős ima segíthet; akkor is,
ha nem hisz az ember benne, és
akkor is, ha megússza, de nem sejti,
kinek s minek köszönhetően maradt
életben. 

Akinek pedig hite is van, az már
olyan, mintha énekben imádkozna.

Gondolatban kiülök a padra, a
paphegyi szőlődomb tetejére, aszú-

sodik a szőlő, gépmadár-darazsak
zsonganak agresszíven.

Csak ülök báván, irodalmi nagy-
apó: nem gondolok semmire.

Aztán egyszer csak azon kapom
magam, hogy a Miatyánkot mon-
dom-mondom, tizedszerre, huszad-
szorra; de szenvtelenül szemlélem
a szőlőkaróra kötött befőttesüvege-
ket, a pusztítók csapdáit. Egyik-
másik már megtelt, a többiben még
haláltusáját vívja néhány rabló
rovar.

(Nosztalgiázó öregúr)

*
Ide figyelj, öcsike! Én minden

reggel farkasszemet nézek a 
Szörnnyel, azáltal, hogy feltápász-
kodom, és elvégzem a rám kimért
mozdulatokat, gesztusokat. Vesszen
a Rém! – ez az én jelszavam, de
közben azt veszem észre, hogy nem
fenevad pusztul, vergődik, esik bele
a kelepcébe, hanem jómagam, aki
gyanútlanul  végzem a dolgom és
szívom (el mások elől) a levegőt.
Remélem, ez még nem vette el a
kedvedet a folytatástól, és derűsen
nézel a holnapba, bár a mai napon
került a kezembe a híradás, hogy ha
netán orosz gyártmányú vakcinára
tennél szert a vírus ellen, akkor két
évig tartó absztinenciára kénysze-
rülsz, mert különben kampec.

(Féknyúzós haverbácsi)

*
Egyik kollégám üzemvezető, és

pozícióját a maszk mellőzésével
hirdette a folyosón addig-addig,
amíg kapott ő is egy csomagot.

Nekem van egy trükköm: a
maszkot kívül-belül jól befújom
fertőtlenítővel, és úgy szerelem fel. 

Ui. Itt a családban maszkosan
öleljük egymást. Ilyen idők ezek.
És ha többen vagyunk a szobában
(maximum 4 felnőtt + az összevisz-
sza szaladgáló gyerekek, max. 3):
távolság+ maszk+szellőztetés.
Eddig megúsztuk.

(Trükkös okospapi)

*
Úgy olvastam a múlt heti íráso-

dat, mint egy hosszú sóhajtást.
Egy gondolat ül kint, fapadon, a

sok bent ülést megunta, D-vitamint
habzsol a napon, az oldalát tövis
fúrja.

Szem nem láthatja, olyan apró,
látja tisztán képzeletem:

pocsolyaként növekvő, sajgó
folt, megmérgezi életem.

Barátokkal asztalhoz ülnék, mo-
solyogna ránk a pohár,

s nézném, amint a magány füst-
jén kék tűz-kolibri szálldogál…

De nem lehet. Ülök a házban, s
csak nézek ki az ablakon, nézem
kint a didergő fákat…

„Lesz még egyszer …” – dúdol-
gatom…

(Filózó reflektáló)

*
Ejnye, te.
Mindig huncut voltál, és nem is

voltál mindig ilyen prűd vagy mi,
emlékeztetnélek ifjúkorunkra.

Szóval én a vírusnak azt monda-
nám, mint hajdanán a megkívánt,
emancipált művésznők, amikor ké-
retlen udvarlóikat rázták le egy ak-
koriban gyakori vándormotí-
vummal... Az anekdota szerint a
vendéglőben épp az Énmellettem
elaludni nem lehet című slágert ját-
szotta a zenekar, mire egy kapatos
fiatalember a művészek asztalához
lépett, és fölkérte táncolni a gyö-
nyörű színésznő-énekesnőt. Az föl
sem nézett, és csak ennyit mondott:
– Köszönöm, ma már... 

A csattanó mindjárt kedvét
szegte a vakmerő rajongónak.

Nos, tréfát értő elöregült barátom,
én is ezt mondom, nem is finomab-
ban, ha elém tolakodik az a szemte-
len vírus (itt azonban: eufémia!): 

„Köszönöm, ma már volt részem
némi örömben!”

Ékezet nem számít.
(Elfelejtett régi szerelmem)
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A Bizottság tíz új európai
partnerség létrehozását java-
solta az Európai Unió, a tagál-
lamok és/vagy az ipar között.
A cél a zöld, klímasemleges és
digitális Európa felé való át-
menet felgyorsítása, valamint
az európai ipar ellenállóbbá
és versenyképesebbé tétele.
Az EU közel 10 milliárd euró
összegű finanszírozást fog
biztosítani, amelyet a partne-
rek legalább ezzel megegyező
összegű beruházással fognak
kiegészíteni. 

Ez az együttes ráfordítás várha-
tóan további beruházásokat mozgó-
sít az átmenet támogatására, és
hosszú távon kedvező hatást gyako-
rol a foglalkoztatásra, a környezetre
és a társadalomra. A javasolt intéz-
ményesített európai partnerségek
célja a fertőző betegségekre való
uniós felkészültség és reagálás javí-
tása, hatékony, alacsony szén-dio-
xid-kibocsátású légi járművek
kifejlesztése a tiszta légi közlekedés
számára, a megújuló biológiai
nyersanyagok energiatermelésben
való felhasználásának támogatása,
Európa vezető szerepének biztosí-
tása a digitális technológiák és inf-
rastruktúrák terén, valamint a vasúti
közlekedés versenyképesebbé té-
tele. A tíz partnerség, amelyek
közül néhány meglévő közös vállal-
kozásokra épül, a következő: 

1. Globális egészségügyi
EDCTP3. Ez a partnerség új meg-
oldásokat kínál a szubszaharai Af-
rikában a fertőző betegségek
jelentette teher csökkentésére, és
megerősíti a kutatási kapacitásokat
az ott és világszerte megjelenő fer-
tőző betegségekre való felkészülés
és reagálás érdekében. Célja, hogy
2030-ig legalább két új technológiát
fejlesszen ki és vezessen be a fer-
tőző betegségek kezelésére, és 30
országban legalább 100 kutatóinté-
zetet támogasson az ismételten
megjelenő járványok elleni további
egészségügyi technológiák kifej-
lesztésében. 

2. Innovatív egészségügyi kez-
deményezés. Ez a kezdeményezés
hozzá fog járulni egy egész EU-ra
kiterjedő egészségügyi kutatási és
innovációs ökoszisztéma létrehozá-
sához, amely elősegíti a tudomá-
nyos ismeretek kézzelfogható
innovációkká alakítását. Kiterjed
majd a megelőzésre, a diagnoszti-
kára, a kezelésre és a betegségek
kezelésére is. A kezdeményezés
hozzá fog járulni az európai rákel-
lenes terv, az új európai iparstraté-
gia és az európai
gyógyszerstratégia célkitűzéseinek
eléréséhez. 

3. Kulcsfontosságú digitális tech-
nológiák. Ezek magukban foglalják
az elektronikai alkatrészeket, azok
tervezését, gyártását és rendszerbe
történő integrálását, valamint a mű-
ködésüket meghatározó szoftvere-
ket. E partnerség átfogó célja, hogy
támogassa valamennyi gazdasági és
társadalmi ágazat digitális átalaku-
lását és az európai zöldmegállapo-
dást, valamint támogassa a
mikroprocesszorok következő ge-
nerációjára irányuló kutatást és in-
novációt. A processzorokra és a
félvezető-technológiákra vonatkozó
európai kezdeményezésről szóló,
20 tagállam által aláírt nyilatkozat-
tal, a hamarosan létrejövő mikroe-
lektronikai szövetséggel és egy
esetleges új, közös európai érdeket
szolgáló fontos projekttel együtt,
amelyet a tagállamok vitatnak meg
az áttörést jelentő innováció elő-
mozdítása érdekében, ez az új part-

nerség hozzá fog járulni a verseny-
képesség és az európai technológiai
szuverenitás növeléséhez. 

4. Körforgásos bioalapú gazda-
ság. Ez a partnerség jelentős mér-
tékben hozzá fog járulni a 2030-ra
vonatkozó éghajlatpolitikai célkitű-
zések eléréséhez és a 2050-ig meg-
valósítandó klímasemlegesség
előkészítéséhez; az európai zöld-
megállapodással összhangban nö-
velni fogja a termelési és fogyasz-
tási rendszerek fenntarthatóságát és
körforgásos jellegét. Célja a bio-
massza fenntartható beszerzésének
és bioalapú termékekké való átala-
kításának a fejlesztése és terjesz-
tése, valamint a bioalapú innováció
regionális szintű bevezetésének tá-
mogatása a helyi szereplők aktív
bevonásával, illetve a vidéki, part
menti és peremterületek újjáélesz-
tése céljából. 

5. Tiszta hidrogén. Ez a partner-
ség felgyorsítja a tiszta hidrogén-
technológiák európai értékláncának
kidolgozását és bevezetését, hozzá-
járulva a fenntartható, széntelenített
és teljes mértékben integrált energi-
arendszerekhez. A hidrogénszövet-
séggel együtt hozzá fog járulni a
klímasemleges Európa megteremté-
sét célzó hidrogénstratégiában sze-
replő uniós célkitűzések
megvalósításához. Középpontjában
a tiszta hidrogén előállítása, forgal-
mazása és tárolása, valamint a ne-
hezen szénteleníthető ágazatok –
például a nehézipar és a nehézteher-
szállítási megoldások – ellátása áll
majd. 

6. Európai partnerség a tiszta légi
közlekedésért. Ez a partnerség a
forradalmi kutatási és innovációs
megoldások fejlesztésének és alkal-
mazásának felgyorsításával elin-
dítja a légi közlekedést a
klímasemlegesség felé. Célja az új
energiaforrásokkal, hajtóművekkel
és rendszerekkel rendelkező, rend-
kívül hatékony, alacsony szén-dio-
xid-kibocsátású repülőgépek
következő generációjának fejlesz-
tése, valamint a versenyképesség és
a foglalkoztatás javítása a légi köz-
lekedési ágazatban, ami különösen
fontos lesz a helyreállítás szem-
pontjából. 

7. Az európai vasút Ez a partner-
ség felgyorsítja az innovatív tech-
nológiák – különösen a digitális és
automatizálási technológiák – kifej-
lesztését és alkalmazását a vasúti
rendszer radikális átalakítása és az
európai zöldmegállapodás célkitű-
zéseinek megvalósítása érdekében.
A versenyképesség javítása révén
támogatni fogja Európa technoló-
giai vezető szerepét a vasút terüle-
tén. 

8. „Egységes európai égbolt” lé-
giforgalmi szolgáltatási kutatás
(ATM 3). A kezdeményezés célja,
hogy felgyorsítsa az európai légifor-
galmi szolgáltatás technológiai át-
alakítását, hozzáigazítva azt a
digitális korhoz, hogy az európai
légtér a világ leghatékonyabb és le-
ginkább környezetbarát légterévé
váljon, valamint hogy támogassa az
európai légi közlekedési ágazat ver-
senyképességét és helyreállítását a
koronavírus-válságot követően. 

9. Európai partnerség az intelli-
gens hálózatokért és szolgáltatáso-
kért. Ez a partnerség támogatni
fogja az intelligens hálózatok és
szolgáltatások technológiai szuve-
renitását az új európai ipari straté-
giával, az új uniós kiberbiztonsági
stratégiával és az 5G eszköztárral
összhangban. Célja, hogy segítsen
megoldani a társadalmi kihívásokat,
és lehetővé tegye a digitális és 

zöldátállást, valamint támogassa
azokat a technológiákat, amelyek
hozzájárulnak a gazdasági fellendü-
léshez. Lehetővé teszi továbbá az
európai szereplők számára, hogy
fejlesszék a 6G rendszerek techno-
lógiai kapacitásait, amelyek a jövő-
beli digitális szolgáltatások alapját
képezik 2030-ig. 

10. Metrológia. E partnerség
célja, hogy felgyorsítsa Európa glo-
bális vezető szerepét a metrológiai
kutatás terén, olyan önfenntartó eu-
rópai metrológiai hálózatokat hoz-
zon létre, amelyek célja az új
innovatív termékek támogatása és
ösztönzése, a társadalmi kihívá-
sokra való reagálás, valamint a köz-
politikák alapjául szolgáló
szabályozások és szabványok haté-
kony megtervezésének és végrehaj-
tásának lehetővé tétele. 

Margrethe Vestager, a digitális
korra felkészült Európáért felelős
ügyvezető alelnök így nyilatkozott:
„Európában akkor vagyunk a leg-
jobbak, amikor együttműködünk.
Ez különösen fontos a digitális át-
alakulás kihívásainak kezelése
szempontjából. Ez a téma mind-
annyiunkat érint, és nem áll meg a
nemzeti határokon. Ugyanez igaz
az éghajlatváltozásra. A ma java-
solt partnerségek erőforrásokat
mozgósítanak annak érdekében,
hogy közösen aknázzuk ki a digi-
tális technológiákat, nem utolsó-
sorban a zöldátállás érdekében.”
Marija Gabriel, az innovációért, a
kutatásért, a kultúráért, az oktatá-
sért és az ifjúságért felelős biztos
szerint: „A koronavírus-járvány je-
lentette kihívás még sürgetőbbé
tette azt a régóta fennálló törekvé-
sünket, hogy a kutatást és az inno-
vációt jobban használjuk az
egészségügyi vészhelyzetek, az ég-
hajlatváltozás és a digitális transz-
formáció kezelésére. Az európai
partnerségek lehetőséget kínálnak
arra, hogy minden uniós polgár ér-
dekében együtt reagáljunk, irá-
nyítva a mélyreható gazdasági és
társadalmi átalakulásokat.” Thierry
Breton, a belső piacért felelős uniós
biztos a következőket tette hozzá:
„Az innovációba való befektetés a
technológiai fejlődés élvonalába és
a stratégiai kapacitások fejleszté-
sébe való befektetés. Meg kell ra-
gadnunk a kulcsfontosságú fejlődő
technológiák, például a mikropro-
cesszorok és a félvezetők nyújtotta
lehetőségeket, hogy Európa globá-
lis szinten élen járhasson a digitális
innovációban. Ezek az új közös
megközelítések kulcsfontosságúak
lesznek ahhoz, hogy támogassák
iparunkat digitális és zöld törekvé-
seink megvalósításában.” Adina
Vălean közlekedéspolitikáért fele-
lős biztos így nyilatkozott: „Az
uniós partnerségek központi szere-
pet fognak játszani a mobilitási és
közlekedési ágazat zöld- és digitá-
lis kettős átállásának előmozdítá-
sában. Ahhoz, hogy törekvéseink
valósággá váljanak, forradalmi
technológiákat kell kifejlesztenünk,
amelyek kibocsátásmentes hajókat
és repülőgépeket eredményeznek,
ki kell fejlesztenünk és be kell ve-
zetnünk az együttműködő, össze-
kapcsolt és automatizált mobilitást,
és lehetővé kell tennünk a hatéko-
nyabb és korszerűbb forgalomirá-
nyítást.” 
A következő lépések 

Az Európai Unió működéséről
szóló szerződés (EUMSZ) 187.
cikke alapján készült, kilenc közös
vállalkozás létrehozásáról szóló
egységes alap-jogiaktusra irányuló
rendeletjavaslatot az Európai Unió

Tanácsa fogadja el az Európai Par-
lamenttel és a Gazdasági és Szociá-
lis Bizottsággal folytatott konzul-
tációt követően. Az EUMSZ 185.
cikkén alapuló, a metrológiai part-
nerségre vonatkozó külön javaslatot
a Gazdasági és Szociális Bizottság-
gal folytatott konzultációt követően
az Európai Parlament és a Tanács
közös határozattal fogadja el. 
Háttér-információk 

Az európai partnerségek a Hori-
zont Európa, az EU új kutatási és
innovációs programja (2021–2027)
által biztosított megközelítések.
Céljuk a köz- és magánforrások
mozgósítása révén javítani és fel-
gyorsítani az új innovatív megoldá-

sok fejlesztését és elterjedését a kü-
lönböző ágazatokban. Hozzájárul-
nak továbbá az európai
zöldmegállapodás célkitűzéseihez,
és megerősítik az Európai Kutatási
Térséget. A partnerségek a köz- és
magánszférabeli partnerek széles
köre előtt nyitva állnak, például az
ipar, az egyetemek, a kutatószerve-
zetek, a helyi, regionális, nemzeti
vagy nemzetközi szintű közfelada-
tot ellátó szervek, valamint a civil
társadalmi szervezetek, köztük ala-
pítványok és nem kormányzati szer-
vezetek előtt.

AzEurópaiBizottság
sajtóközleménye

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 4-es forgóeke, kalapácsma-
lom. Tel. 0745-404-666. (10956-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALOK háztető-, tömbháztető-
javítást, szemétleöntő-, szemétkon-
téner-javítást, csatorna, lefolyó
készítését. Tel. 0771-705-441. (10915)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tető-
készítést bármilyen anyagból, bármi-
lyen kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádo-
gosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883-I)

FAMETSZÉST, permetezést válla-
lok. Tel. 0770-621-920. (10900-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk február
27-én ROSKA PÉTERRE halálá-
nak 23. évfordulóján. Szerettei.
(10762)

Lelked, reméljük, békére talált, s
Te már a mennyből vigyázol
ránk.  
Fájó szívvel, kegyelettel emléke-
zünk ifj. BERNÁD BÉLÁRA halá-
lának 10. évfordulóján. Emléked
szívünkben őrizzük. Lánya, Re-
náta és volt felesége, Enikő.
(10934)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, anyós,
nagynéni, rokon, a küküllőpócs-
falvi 

özv. SOOS IBOLYA 
született Szabó 

életének 80. évében, 2021. feb-
ruár 25-én, türelemmel viselt
hosszú betegség után csende-
sen megpihent. Temetése feb-
ruár 27-én, szombaton délután 1
órakor lesz a küküllőpócsfalvi
temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Marosvásárhelyi Rádió
munkaközössége őszinte
részvétét, együttérzését fe-
jezi ki Molnár Imola kollé-
ganőnknek szeretett 
ÉDESAPJA elvesztése alkal-
mával. Vigasztalódást kívá-
nunk a családnak. 
Nyugodjon békében! (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton köszönjük minden
kedves rokonnak, ismerősnek
és barátnak, akik szerettünk,
VARGA ZSOLT temetésén részt
vettek, gyászunkban osztoztak
és sírjára virágot helyeztek.
Felesége, Piroska, két lánya:
Tünde és Angéla családjukkal.
(10981-I)
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,,...Ha emlegettek, köztetek le-
szek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogja-
tok,
emlékem így áldás lesz rajta-
tok. ’’
(Reményik Sándor: Üzenet)
Kegyelettel emlékezünk és em-
lékeztetjük azokat, akik ismer-
ték és tisztelték a
dicsőszentmártoni születésű
KISS LÁSZLÓ volt tordai unitá-
rius lelkészt, hogy február 28-
án van tragikus halálának 15.
évfordulója. 
Szép emlékét, szeretetét, jósá-
gát szívünkben őrizzük mindhalálig. 
Felesége, Matild, lánya, Anna, fia, Lackó, örökké bánatos
szülei, testvére, Sanyi és családja, anyósa és sógora, Sza-
bolcs. (10968-I)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801

• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- 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.


