
A Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján is megjelent az 
Oktatási Minisztérium rendelete, amely a 2022–23-as iskolai 
évben induló előkészítő osztályokba való beiratkozás idő-
pontjait és módszertanát foglalja magában, továbbá a me-
gyei tanfelügyelőségek és az iskolák teendőit. 

A rendelet valójában jóváhagyja a múlt tanévben érvényes előírásokat, 
amelyek alapját az a szempont képezi, hogy minden hatéves gyermeket a 
lakóhelye szerinti körzetben kötelesek beírni az előkészítő osztályba. 
Mind a körzeti, mind a tehetséggondozó, illetve egyházi iskolák, ame-
lyeknek nincsen körzete, figyelembe kell hogy vegyék azt a négy alapvető 
feltételt, amelyet a miniszteri rendelet tartalmaz a saját feltételeik mellett.  

(Folytatás a 2. oldalon)
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Vezetőcsere 
az ipari parkban 
A Maros Megyei Tanács csütörtöki ülé-
sén egyes alárendelt intézmények 
költségvetésének kiegészítését, az 
ipari park gazdasági mutatóit, az ifjú-
sági szervezetek által megpályázható 
keretösszeget, valamint a Transilvania 
Motor Ring belépési díjait szavazta 
meg a testület.  
____________2. 
Lírára hangolt 
harmónia 
Színek és formák adják az összhang-
zatot, tordai kvartett, négy képzőmű-
vész – Cismaşiu Labancz Ágnes, 
Deleanu Márta, Nagy Anna Mária és 
Suba László – belülről fakadó, egy-
másra hangolt alkotásai teremtik meg 
a tárlat sugallta líraian szárnyaló, 
emelkedetten is közvetlen hangulatot 
a marosvásárhelyi Bernády Házban. 
____________5. 

1783 előkészítő osztályos diák a magyar tagozaton  

Megkezdődött a beiratkozási kampány  

BECSAJOZÁS



Az idén is háromfordulós lesz a 
beiratkozás, hogy egyetlen hatéves 
gyermek se maradjon hely nélkül.  

Amint már korábban említettük, 
a statisztikai adatok alapján me-
gyénkben 1783 előkészítős diákra 
számítanak, akik 2022. szeptember 
1-ig betöltik a hatodik életévüket, és 
97 magyar tannyelvű önálló vagy 
összevont osztályban kezdhetik 
meg a 2022–23-as tanévet.  

A részletekről Fejes Rékát, a ta-
nítókért felelős tanfelügyelőt kér-
deztük. 

Elmondta: március 28-án hozzák 
nyilvánosságra a beiskolázási kör-
zeteket, 29-én pedig a Neveléslé-
lektani Központ is közölni fogja 
azokat a helyszíneket, ahol a gyer-
mekek pszichoszomatikus felméré-
sét elvégzik. Március 30-a és április 
8-a között mérik fel azokat a gyer-
mekeket, akik szeptember elseje és 
december 31-e között töltik be a ha-
todik évüket. Mindazok, akik óvo-
dába jártak, és ajánlást kapnak az 
óvodától, hogy elég érettek az isko-
lakezdésre, nem kell a pszichoszo-
matikus felmérésen részt vegyenek. 
Kötelező a felmérés azok számára 
az említett korcsoportból, akik nem 
jártak óvodába, vagy külföldről jöt-
tek haza. Ha a szülők szeretnék is-
kolába íratni őket, be kell adniuk 
egy kérvényt a Neveléslélektani 
Központhoz (a megyei tanfelügye-
lőség épületében), ahol közlik a 
szülővel, hogy mikor és hol kell je-
lentkezniük gyermekük iskolaérett-
ségének a megállapítására. 

–Akik a következő év januárjá-
ban, februárjában lesznek haté-
vesek, jelentkezhetnek-e a 
felmérésre? 

– Bár nem írja a szabályzat, 
abban az esetben, ha rendszeresen 
jártak óvodába, és megkapták az 
óvodapedagógustól az ajánlást, be 
lehet íratni őket az előkészítő osz-
tályba. Az óvónőknek kötelező a 
megfigyelési lapot kitölteni, ami 
alapján az ajánlást megírhatják. 

A szülők a kérvényeket április 
11. és május 10-e között kell be-
nyújtsák a körzeti vagy a választott 
iskolához. Az első fordulóban azok-
nak a kérvényét hagyják jóvá, akik 
az iskola körzetében laknak, a többi 
kérést az általános szempontok fi-
gyelembevételével a fennmaradt 
helyek függvényében rendezik. Ha 
valaki más körzetbe adja be a kér-
vényt, és onnan kiesik, joga van a 
gyermekét beíratni a lakhely sze-
rinti körzeti iskolába. Nagyon fon-
tos, hogy a szülők második 
lehetőségként a kérvényben jelöljék 
be a körzeti iskolát is, hogy abban 
az esetben, ha a gyermek nem jutna 
be a választott tanintézménybe, 
akkor visszatérhessenek oda, ahova 
tartoznak, és ahol fel kell venni 
minden gyermeket, akinek a körzet-
ben van a lakhelye. Ha nincs ele-
gendő hely, a körzeti iskola kérheti 
a tanfelügyelőségtől az előkészítő 
osztályos diákok számának a növe-
lését, akár új osztály indítását is, ha 
van annyi jelentkező. Ha marad 
hely a körzeti iskolákban, oda az ál-
talános szempontok figyelembevé-
telével írják be a gyermekeket. 

 – Melyek az általános szempon-
tok?  

– Ezek: a fogyatékosság, ha a 
gyermek árva, félárva, ha testvére 
jár abba az iskolába, ahova a szülő 
szeretné beíratni, mindezt orvosi 
vagy egyéb dokumentummal kell 
igazolni.  

– Melyek azok az állami fenn-
tartású iskolák megyeszékhe-
lyünkön, amelyeknek nincsen 
körzete?  

– A művészeti líceum, a sportis-
kola, a református kollégium, a 
római katolikus teológiai líceum, 
amelyekben a tanintézmény profil-
jának megfelelően dönthetnek. A 
módszertanban előírt általános 
szempontok mellett, amit be kell 
tartani, az iskolák április 29-ig kell 
benyújtsák a tanfelügyelőséghez a 
tehetséggondozó, illetve az egyházi 
profilnak megfelelő sajátos szem-
pontokat, amelyeket a beiratozás 
során figyelembe kívánnak venni. 

– A beiratkozás első szakasza 

után május 25-ig az iskolák ellenőr-
zik az adatok érvényességét. Május 
27-én függesztik ki, hogy marad-
tak-e üres helyek, ezekre május 31. 
és június 7-e között lehet újra irat-
kozni, június 10-én a végleges név-
sorokat nyilvánosságra kell hozniuk 
az iskoláknak. Azoknak a gyerme-
keknek a helyzetét, akiket nem írat-
tak be sehova, a tanfelügyelőség 
oldja meg szeptember elseje és 8-a 
között – tájékoztatott Fejes Réka, az 
alsó tagozaton tanító pedagóguso-
kért felelős tanfelügyelő.  

A miniszteri rendelet szerint a 
tanfelügyelőségeknek a nemzeti ki-
sebbségekhez tartozó diákok szá-
mára biztosítaniuk kell az 
előkészítő osztályosok számának 
megfelelő helyet, hogy valameny-

nyien anyanyelvükön tanulhassa-
nak. Az anyanyelv ismerete beirat-
kozáskor az iskola által megszabott 
feltételek között szerepelhet.  

Minden tanintézmény honlapján 
(ha nincsen, akkor a tanfelügyelő-
ségén) közölni kell az intézmény 
pontos megnevezését, a körzetéhez 
tartozó utcákat, a tervezett előké-
szítő osztályok számát, az iskola ve-
zetőtanácsa által jóváhagyott 
feltételeket (amelyek között nem 
szerepelhet a beiratkozást megelőző 
lista), a beiratkozás általános és sa-
játos feltételeit, ha több a jelent-
kező, mint a helyek száma, továbbá 
a délutáni oktatás megszervezésé-
nek a lehetőségét, fényképeket a 
tanintézmény biztosította feltételek-
ről, az ott dolgozó személyek fel-
tüntetése nélkül.  

Ma EMÁNUEL,  
holnap HAJNALKA napja. 
HAJNALKA: a hajnal szóból ered, 
a XIX. század első felében alkották a 
nevet. Ezt viseli egy szerény kis fu-
tónövény is, amelyet igénytelensége 
miatt inkább gaznak tartanak. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. március 25.

1 EUR 4,9490
1 USD 4,5050

100 HUF 1,3209
1 g ARANY 281,7225

 

IDŐJÁRÁS 
Napos idő 
Hőmérséklet: 
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min.  -2 0C

Fotó: Nagy Tibor (archív)

26., szombat 
A Nap kel  

6 óra 15 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 43 perckor.  
Az év 85. napja,  

hátravan 280 nap.

Ülésezett a megyei tanács 
Vezetőcsere az ipari parkban 

A Maros Megyei Tanács csütörtöki ülésén 
egyes alárendelt intézmények költségvetésé-
nek kiegészítését, az ipari park gazdasági mu-
tatóit, az ifjúsági szervezetek által 
megpályázható keretösszeget, valamint a 
Transilvania Motor Ring belépési díjait sza-
vazta meg a testület.  
Egészségügyi és szociális intézmények költségvetését 
egészítették ki 

A megyei önkormányzati képviselők a költségvetés 
kisebb módosításáról döntöttek a megyei tanács csütör-
töki ülésén. Elfogadták a többi közt, hogy a Maros Me-
gyei Kórház költségvetése 531.000 lejjel, a 
dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu Kórház költ-
ségvetése 4.205.000 lejjel egészüljön ki. Ezek az össze-
gek a különböző egészségügyi fejlesztések, illetve 
orvosi szolgáltatások ellenértékei, és az Egészségügyi 
Minisztérium alapjából érkeznek. A Maros Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság költségve-
tése 500.000 lejjel nőtt, amelyet a Munkaügyi és Szo-
ciális Védelmi Minisztérium költségvetéséből 
különítettek el. 

A Maros Megyei Tanács saját költségvetéséből 
50.000 lejt hagyott jóvá egyes tantárgyolimpiák meg-
szervezésére és lebonyolítására.  

Jóváhagyták ugyanakkor, hogy az ifjúsági szerveze-

teknek kiírt pályázat keretösszege 150.000 lej legyen. 
Ez 50.000 lejjel több, mint az elmúlt évben. 
Lemondott az ipari park igazgatója 

A tanácsülésen elfogadták a Maros Ipari Park idei 
évre szóló pénzügyi gazdasági mutatóit, az ipari park 
vezetőjének, Nagy István igazgatónak a lemondását, és 
Sófalvi György Zsolt ideiglenes vezetői tisztségbe való 
kinevezését. Módosították a Transilvania motorsport-
pálya működési szabályzatát is, így ezentúl, ha egy 
rendezvény szervezője nem tud jegyeket forgalmazni 
a saját eseményére, a jegyértékesítést a motorsportpá-
lya valósítja meg a saját rendszerében.  

24 millió lejes beruházás 
 A tanácsülésen megszavazták annak a projektnek a 

műszaki-gazdasági mutatóit is, amelynek célja a páci-
ensek biztonságának a növelése azokban a kórházi 
egységekben, ahol cseppfolyós gázokat (oxigént, sűrí-
tett levegőt, szén-dioxidot, dinitrogén-oxidot) használ-
nak. A beruházás összértéke meghaladja a 24 millió 
lejt, azaz közel 5 millió euró, amelyet a pályázó Maros 
Megyei Klinikai Kórház a Nagy Infrastruktúra Opera-
tív Programon keresztül kíván megvalósítani. A Maros 
Megyei Tanács önrésze több mint 13 millió lej, amely 
a fejlesztés 54 százalékát jelenti, a kórház saját hozzá-
járulása 548.450 lej, azaz a beruházás 2,24 százaléka 
– közölte a Maros Megyei Tanács sajtóirodája. (mezey) 

Megkezdődött a beiratkozási kampány 
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Az orosz agressziót meg kell állítani 
Kelemen Hunor Brüsszelben 

szerdán több találkozón is részt 
vett, és mint nyilatkozta, „ahogy 
itthon a mindennapokat, úgy a Ro-
berta Metsolával, Manfred Weber-
rel, Antonio López-Istúrizzal, 
valamint a Michael Gahlerrel és 
David McAllisterrel folytatott tár-
gyalások témáit is az orosz–ukrán 
háború határozta meg”. 

„A mi történelmi tapasztalatunk, 
hogy keletről sem szabadság, sem 
jólét, sem biztonság nem jön, ezért 
az Európai Uniónak, a NATO-nak 
az orosz agressziót meg kell állíta-
nia mihamarabb. Ebben Románi-
ára és a kormánykoalíció tagjára, 
az RMDSZ-re számítani lehet. 
Úgy értékeljük, hogy amennyiben 
az orosz agresszió folytatódik, a 
menekülthullám első, lassan le- 
záruló fázisa után következik egy 

még erősebb hullám. A feladatunk 
továbbra is az, hogy fogadjuk a há-
borús menekülteket, ellássuk őket, 
és minden segítséget megadjunk 
nekik. 

 A háború át fogja rajzolni a vi-
lágot és Európát. A gazdasági vál-
ság következtében a polgárok 
problémáit, az energiaárakat, az 
élelmiszer-ellátást az Európai Uni-
ónak egységesen kell majd kezel-
nie, miközben nem veszítheti el 
azt a technikai, gazdasági, politikai 
előnyét sem, amelyet az elmúlt év-
tizedekben felhalmozott. Bármi-
lyen reform során mi abban 
vagyunk érdekeltek, hogy a nem-
zeti kisebbségek alakítói legyenek 
a jövőnek, és megkapják azt a vé-
delmet, amelyre szükségük van” – 
jelentette ki az RMDSZ elnöke.  

(RMDSZ-tájékoztató) 

(Folytatás az 1. oldalról)

Sötétbe borul a hivatal és a vár épülete 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala is csatlako-

zik szombaton, március 26-án a Föld órája elnevezésű 
akcióhoz, amely 2007-ben indult Sydney-ből. Mára 
már több ezer település kapcsolódik be a kezdeménye-
zésbe. A kampány keretében több nagyváros is sötétbe 
borul világszerte, így figyelmeztetve az embereket a 
Föld erőforrásainak kiapadására. A Föld órája energia-
takarékosságra és az életmód újragondolására buzdít 
eme globális környezetvédelmi kampány keretében, és 
az egyén felelősségére hívja fel a figyelmet. 

Marosvásárhelyen szombaton 20.30 és 21.30 óra kö-
zött kialszanak a fények a polgármesteri hivatal épüle-
tében. Arra buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolja ki a 
nem létfontosságú lámpákat és elektromos berendezé-
seket egy órára, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet az 
éghajlatváltozás elleni cselekvés szükségességére. Áll-
junk ki együtt a bolygónkért 2022-ben, március 26-án! 

Az akcióhoz csatlakozik a marosvásárhelyi vár is. 
A bel- és külkapcsolati osztály



(Pacifista) 
 
Suttogjatok csak 
mondatocskák – golyók, 
szívnek célozták. 
 
(Korán jött gólyák) 
 
Gólyák siklanak  
a légben, kerülgetik 
a rakétákat. 

(Csepp békét kérnek) 
 
Kunyerálnak az 
őrangyalok – csepp békét 
adj Isten, bérül. 
 
(A háború sara) 
 
Vedd le a cipőt! 
A háború sarát ne 
hordd be házamba. 

(A háború félelme) 
 
Őrangyalok, ne 
tétovázzatok! Golyók 
tartanak felénk. 
 
(Fél szem) 
 
Fél szemére vak  
minden lövedék – másik 
szeme a profit. 

 – Az utóbbi három évadban szinte kizá-
rólag Ibsent rendeztél a Tompa Miklós 
Társulatnál, A vadkacsa a negyedik 
Ibsen-bemutatód. Mi az, ami miatt kie-
melten foglalkozol a szerzővel? 

 – Nagyon közel áll hozzám Ibsen világa, 
mert kegyetlen őszinteséggel elemzi az em-
bereket, történeteiben olyan élethelyzeteket 
hív elő, amelyekkel a hétköznapokban nem 
szívesen foglalkozunk, inkább elhárítjuk 
őket. Minden esetben egy szikár világot raj-
zol föl, szikár nyelvezettel, ami tökéletes talaj 

az ember viselkedésének elemzéséhez, nem 
csupán a rendező, hanem a színész számára 
is. Ugyanakkor a szereplősorsokban csodá-
latra méltó intellektussal állítja szembe egy-
mással a 19. század nagy gondolkodóinak 
erkölcsi-pszichológiai vitáit, persze sosem az 
állásfoglalás szándékával, inkább valamilyen 
fajta bizalmatlansággal vagy kritikai hangvé-
tellel teszi. A mi feladatunk pedig saját érve-
inkkel, tapasztalatainkkal kiegészíteni ezeket, 
csakis így érdemes részt vennünk az általa el-
indított vitákban. 

 – A vadkacsát 2004-ben Kolozsváron 
már rendezted. Mi késztetett arra, hogy 
Marosvásárhelyen visszatérj ehhez a 
műhöz? 

 – Részben az, hogy 18 évvel ezelőtt még 
fiatal voltam, azóta sokat változtam színházi 
önkifejezésben, látásmódban, és az életta-
pasztalataim valahogy visszavezettek Ibsen-
hez. Folyamatosan visszatérek valamelyik 
Ibsen-darabhoz, így találkoztam a Hedda 
Gablerrel, A nép ellenségével, a Nórával. Ki-
hívás volt számomra, hogy A vadkacsában 
olyan módon kísérletezzünk a szerepekkel, 
ahogyan az Ibsen-karaktereket a rendezése-
imben megismertem. 

 – A kísérletezés részének nevezhető az is, 
hogy te magad tervezted a díszletet?  

 – Nem, olyasmivel nem kísérletezem, 
ami nem az asztalom. Ezt a helyzetet a kény-

szer szülte. Ugyanez a helyzet állt fenn A nép 
ellensége esetében is. Nem vagyok díszletter-
vező, viszont munkáim során minden esetben 
a koncepcióval együtt megszületik egy erő-
teljes színpadi forma is bennem. Ezt a próba-
folyamatot úgy tekintem, mint egy 
tanulmányt, mivel a költségvetés teljes hiá-
nya miatt a próbaidőszakban három külön-
böző koncepciójú előadást kellett 
kigondolnunk. Végül találnunk kellett egy 
olyan formát, amely a színházban meglévő 
díszletelemekből összerakható, de közben be-
szél is arról a világról, amelyet megfogalma-
zunk. Így született A nép ellensége díszlete 
is. Míg A nép ellenségében maga a társada-
lom, a mi esetünkben maga a nézőtér volt a 
legfontosabb elem, addig A vadkacsában a 
szereplők képzeletében megszülető világ 
lenne az, de erre most nem volt anyagi lehe-
tőség. Így hát ezek valójában nem díszletek, 
inkább játékterek, installációk, a kísérletezés 
terei.  

 – Az egyik próbán arról beszéltél, hogy 
A vadkacsa az eddigi Ibsen-rendezéseid 
legösszetettebb darabja. 

 – Valóban az, hiszen az eddig rendezett 
előadásokban Ibsen témafelvetéseit könnyen 
egy fő probléma köré lehetett építeni. A Nó-
rában az foglalkoztatott, hogy a házasságban 
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A rendezői székben Keresztes Attila. Fotó: Bereczky Sándor

Albert-Lőrincz Márton 

Hat haiku 

Király László 

Szabó Réka

Egyénként nem is létezünk igazán 
Interjú Keresztes Attila rendezővel A vadkacsa bemutatója kapcsán  

Sándor 
 
Neked könnyebb, te költő vagy – 
mondja Sándor szomszéd, 
ki sohasem olvasott verset, 
csak rémlik valami iskolás korából. 
Ő Irakban uralt hosszasan 
egy román toronydarut, 
mely harminc tonnát volt képes kezelni. 
Nem igazán derűs 
hetven méter magasban élni 
naponta több órán át. 
Kissé megviselődtek az idegei. 
Álmából föl-fölriad, 
ám azóta mégis boldogan lépked a földön, 
mintha vízen vagy levegőben járna, és 
bárhová elmenne kerékpárján, 
ha megkérném rá. 
Boldog vagy-e, faggatom magamban, 
amíg szereli az aragázpalackot – 
mivelhogy úgy látja: nekem könnyebb. 
Legközelebb arra kérem, hozzon 
valahonnan egy verset, 
és nemsokára belép csöngettyűs kapumon, 
s fonott kosárban, tarisznyában-miben 
elém tesz egy tollpuha bundájú, 
piros szemű szonettet, kajla fülűt, 
vagy egy morcos szürke költeményt, 
mely harap. 
Itt van, a tied – mondja Sándor –, 
tégy vele, amit csak akarsz, 
etesd, itasd. Nem tudsz te olyant kérni tőlem, 
amit meg ne szereznék. 
Köszönöm, hebegek elképedve. 
Micsoda ivást rendeznénk most, 
ha búcsút nem mondtunk volna 
rég a pohárnak… 

(KolozsvárLátó – 2012. március) 
*Köszöntjük a Kossuth-díjjal kitüntetett költőt 

(Folytatás a 6. oldalon)



A fotográfia e rendkívül látványos ága 
aránylag ritkán kerül a vásárhelyi közönség 
elé. Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egye-
sületnek köszönhetően a Bernády Házban 
immár két hete látogatható egy különleges 
válogatás, amely e lelkes közösség fotós tag-
jainak felvételeivel nyújt betekintést az aszt-
rofotózás képzeletet serkentő világába. Az 
alakulat a pandémia követelte megszorítások 
miatt kétéves késéssel ünnepelhette meg 10. 
évfordulóját, s a tudományos értekezések 
mellett az emeleti galériában rendezett kiál-
lítással is emlékezetessé kívánta tenni a ju-
bileumi eseményt. Keresztes Pálnak, aki 
maga is az asztrofotó megszállottja, színvo-
nalas, tetszetős tárlatot sikerült összehoznia, 
hívására a fotóművészet és a tudomány ha-
tárvonalán álló műfaj több élvonalbeli kép-
viselője hozta el méretes fotóit erre az 
alkalomra. Meggyőzően bizonyították, mi-

lyen szép és hatásos az asztrotájkép, meny-
nyire megmozgatják a fantáziát a csillagcsí-
kos felvételek, illetve a csillagködök, a 
naprendszer, az égi jelenségek fotói, milyen 
sokféleképp váltja hangulatait az éjszakai 
világ, akár itthon, akár egzotikus vidékeken 
rögzítik a legtöbb esetben szabad szemmel 
nem is látható kozmikus történéseket. A ki-
állítók többsége nemzetközi elismerésnek is 
örvend, legjobb képeik rangos magazinok-
ban, szaklapokban is megjelentek, látványo-
san tanúsítva, hogy a tudás és tehetség, a 
kitartó munka, az alkotó szenvedély, a ráfor-
dított idő, energia és az anyagi kiadás nem 
volt hiábavaló. A napilapi reprodukció nyil-
ván csak nagyon kis hányadát képes vissza-
adni a fotók értékeinek, biztatjuk tehát 
olvasóinkat, a kiállítás kvalitásairól a hely-
színen próbáljanak megbizonyosodni. (nk)  

Munzlinger Attila: A gyergyószárhegyi szoborpark

A Békás-szoros éjszakája dr. Munzlinger Attila fotóján

A Marosvásárhelyi Művészeti Líceum Ávéd Kecskés Erika tanárnő vezette kvartettje a megnyitón
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Támogatók:

Asztrofotók Marosvásárhelyen  

Jódeménység 
Így, egybeírva, sőt a blog szerint végig kisbetűvel: a jódeménység foka. Az író újra sok figyelemre méltó 

írást közöl ezen a világhálós felületen. A facebookos, írói álneves oldalát is érdemes nyomon követni, mond-
hatni naponta többször is van mondandója, de a blogján gyakoribbak az olyan szövegei, amelyekre az ember 
azt mondja, ezt a nyomtatott sajtó közönségének is meg kellene ismernie. Egyébként is szalad a szekér De-
mény Péterrel. Csak a napokban is kétszer találkozhatott vele a marosvásárhelyi Gemma kávézó közönsége. 
Előbb Balázs Imre József kolozsvári költővel beszélgetett, majd pár napra rá saját sikeres költői estjén tap-
solhattak neki az érdeklődők. Friss hír, hogy közzétették a Pannon Tükör Legyen Zala pályázatának ered-
ményeit, s a zsűri 1. díjjal jutalmazta az ő Magányosok szép kertjei című esszéjét. Gratulálunk az 
elismeréshez. A blogról átvett alábbi írása a Kossuth-díjas költőtárs dicsérete. 

Király László zenéje  
Király László költészete mindig személyes volt. 
Mindig befelé nézett, úgy próbált beszélni valamiről. Nagy versei, melyek annyira megragadtak az ember 

fejében, nem egészen érthető allegóriákkal éltek (lásd az Amikor pipacsok voltatok-at meg az 1980. november 
26.-ot), de ha nem allegóriákkal, akkor is elliptikusan. „Kevesebb már a szerelem,/ és egyre több az árnyék./ 
Mintha hűvös nagy tereken/ suhintó szavakra várnék.” 

Ez is költészete titkai közé tartozik: a szavak ereje. „Negyvenötödször tavaszodik – ingyen:/ a költő titkon 
el-elégiál./ Hegyeken túl izzó vaspáncélban,/ nehéz léptekkel közeleg a nyár.” Az olvasó szinte hallja, ahogy 
a fában egyre beljebb szorul a csavar.  

1989 után az erdélyi magyarság fokozatosan megszűnt olyan kompakt, művészeire felnéző közösség 
lenni, mint amilyen azelőtt volt. Ennek következtében óhatatlanul megváltoztak a költői attitűdök, többen 
kapkodni kezdtek a közösség után. Király azonban mindig is túlságosan magányos (= szuverén) alkotó volt 
ehhez a kapkodáshoz. Nem akart megfelelni, csak önmagát feltárni.  

Vagy talán egyszerűen írni. A Fény hull arcodra, édesem című novella a csendekkel, a félbemaradt moz-
dulatokkal teremt egy világot, s a Kék farkasok című regény is egy kihagyásos poétikára épít. Ennek előnye 
többek között, hogy az ideologikus mozzanatok kevésbé férkőzhetnek be a sorok közé. 

Nem véletlen, hogy a „forgácsok” és a „képeslapok” költője is. Úgy mutat meg valamit, hogy soha nem 
egészen, soha nem a kijelentésekkel, inkább a szünetekkel. Orosz szakos volt, Al. Nyezvanov néven is írt 
verset a cenzúra megtévesztésének szándékával, de nem dallamos, mint Baka: ő inkább Muszorgszkij.  
A látomások szikár zenéje ez. 

Fesztiválok Nagyváradon 
Áprilisban két fesztivált is szervez a nagyváradi Szigligeti Színház: 

vendégül látja az erdélyi hivatásos néptáncegyüttesek találkozóját, majd 
a HolnapUtán Fesztivál házigazdája lesz. 

A XVI. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozója áp-
rilis 21. és 24. között zajlik a színház székhelyén, és hat erdélyi magyar 
néptáncegyüttes fellépését teszi lehetővé. A közönség táncszínházi pro-
dukcióknak és folklórelőadásoknak egyaránt örülhet. A fesztivált a  
házigazda Nagyvárad Táncegyüttes Boldog békeidők című előadása 
nyitja, amelyet a Tóték című Örkény-darab néptáncszínházi feldolgozása 
követ a Bekecs Néptáncszínház előadásában. Fellép még a Maros Mű-
vészegyüttes az Ábel című regényfeldolgozással, a Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes az Ékes Gyergyó című folklórelőadással, az Udvarhely 
Néptáncműhely a Világszép nádszálkisasszony című produkcióval, vala-
mint a Háromszék Táncegyüttes az Átöltözés című előadással. Színre kerül 
a Nagyvárad Táncegyüttes kortárstánc-előadása, az Antigoné is. A feszti-
vál záróestjén a hat együttes közös gálaelőadás keretében lép színpadra. 
Ez az egyetlen olyan rendezvény, amely a hat erdélyi hivatásos táncegyüt-
tes közös fórumaként lehetőséget biztosít a régió táncművészeti szakem-
bereinek találkozására. Célja részben a szakmai kapcsolatok megerősítése, 
részben pedig a műfaj tájegységenként változó tendenciáinak feltérképe-
zése. 

Április 27. és május 1. között a Szigligeti Színház tizedik alkalommal 
szervezi meg a HolnapUtán Fesztivált, amelyen három ország hat társu-
latának hét előadását láthatja a közönség. Románia, Magyarország és 
Szerbia magyar nyelvű társulatai – kőszínházak és független társulatok – 
is vendégszerepelnek Nagyváradon. 

A kortárs színjátszás legkülönfélébb színeit felvonultató HolnapUtán 
Fesztivál évfordulós kiadásán a házigazda Szigligeti Társulat mellett fel-
lép a budapesti Titkos Társulat, a Láthatáron Csoport, a szabadkai Kosz-
tolányi Dezső Színház, illetve nézők elékerül Mácsai Pál Kossuth- és 
Jászai-díjas színművész Örkény István életét megidéző előadóestje is. 

De
m

én
y P

ét
er

 (b
alr

a)
 és

 B
alá

zs
 Im

re
 Jó

zs
ef

 a 
Ge

m
m

a k
áv

éz
ó-

ba
n 

Fo
tó:

 N
.M

.K
:



Színek és formák adják az összhangzatot, 
tordai kvartett, négy képzőművész – Cisma-
şiu Labancz Ágnes, Deleanu Márta, Nagy 
Anna Mária és Suba László – belülről fakadó, 
egymásra hangolt alkotásai teremtik meg a 
tárlat sugallta líraian szárnyaló, emelkedetten 
is közvetlen hangulatot a marosvásárhelyi 
Bernády Házban. Jól összeszokott, harmoni-
kus a „kisegyüttes”, az egyénileg is rendsze-
resen bemutatkozó alkotók évek óta közösen 
is mindegyre közönség elé állnak, így öreg-
bítve városuk, az országnak, világnak egyko-
ron jeles művészeket adó Torda hírnevét. 
Mielőtt erre a mostani bemutatkozásra érkez-
tek, a kolozsvári Művészeti Múzeumban mu-
tatták be válogatásukat, azelőtt 
Kézdivásárhelyen is sikeresen bemutatkoz-
tak. A Bernády Házban tavalyra beütemezett 
kiállításuk, amelyet a csoport rangidős egyé-
nisége, Suba László 80. születésnapja tett 
volna időszerűvé, a járványos megkötések 
miatt elmaradt, a mostani, a szigorítások 

megszüntetése utáni első megnyitó már né-
pesebb jelenlétet tett lehetővé, és sokan el is 
jöttek az eseményre, felszabadultan örültek a 
szép anyagnak, a méltató szavak után is hosz-
szasan zajlott az oldott eszmecsere, a baráti 
csevej. 

Öt évvel ezelőtt a marosvásárhelyiek már 
megismerhették a lelkes és igen aktív mű-
vészcsapatot, azok az erények, amiket akkor 
felmutattak műveikkel, ma is felfedezhetők, 
de újdonságokkal is találkozhatunk. Az 
utóbbi fél évtized mind a négy kiállító mun-
kásságában felerősítette a megújulás igényét, 
ezen a tárlaton friss törekvéseik termése is 
kellőképpen reprezentált. Műfajilag kevésbé 

változatos ez a látványkínálat, mint a múlt-
kori, a tordaiként jelentkező, de Aranyosgyé-
resen élő Nagy Anna Mária üvegművész 
ezúttal nem a fénycsapdaként és fényfelszik-
ráztatóként csodált egyedi üvegmunkáit hozta 
el Marosvásárhelyre, festményeivel a falra 
költözött, több teret hagyva szobrász kollé-
gája plasztikáinak. A kiállításon így sokkal 
hangsúlyosabb lett a festői jelenlét, szétárad 
a kolorit, finom, lenyűgöző, tetszetős színek 
veszik körül a nézőket. De nem nyomják el, 
nem gyengítik a kisszobrok erőterét, a for-
mák zavartalanul élik a maguk életét. 

A makfalvi születésű Suba László, a ma-
rosvásárhelyi művészeti középiskola egykori 
tanulója fél évszázadnál is hosszabb ideje bi-
zonyítja, hogy a művészetek és a szellem el-
kötelezettje több vonalon is, de immár a 
nyolcvanon túl sem kíméli energiáit, amíg 
csak teheti, hű marad az alkotáshoz. Vés, 
farag, mintáz, kőbe, fába, fémbe, agyagba ál-
modja egyszerűségükben is kifejező, meg-
kapó formáit, rajzol, ír, kutat, hagyományt 
ápol, verset, tanulmányt gyöngyöz ki magá-
ból, és megújulási kísérleteiről sem akar le-

mondani. Kézenfekvőbb a 
kisplasztika, de ha úgy adódik, a 
köztéri feladatok elől sem zárkózik 
el. Nem felejti, hogy a művészeti 
élet szervezői közt is élenjárónak 
tarthatják, és alkotótáborokba, min-
denekelőtt szülőfalujába is várják 
nyaranta. Többes irányulását egy 
átfogó katalógus, a Hármaskönyv 
című elegáns kiadvány gazdagon 
tükrözi vissza. A tárlaton korai tö-
rekvéseit képviselő szobrok és 
újabbak egyaránt láthatók, ekkép-
pen az is érzékelhető, hogyan pró-
bál változást vinni szemléletébe, a 
tömör, tömbszerű plasztikai látás- 
és ábrázolásmódot, a szűkszavú, 
puritán szobrászati nyelvet mikép-
pen próbálja oldani, hangulatilag 
könnyíteni egyfajta nyitás, játékos-
ság, lekerekítés révén. Lélekkel telt 
Madonnája, különös Lenn-fenn 
kompozíciója, impozáns Legé-

nyese, szellemes Életfája, kényes egyensúlyt 
sejtető, biztonságot kereső emberfigurája, 
„áramvonalas” Égetett alakja jól példázza 
mindezt.  

Suba a Barabás Miklós Céhben is sűrűn 
hallat magáról. Céhtag a most festői babéro-
kat kiérdemlő három kolléganő is, akikről 
köztudott, hogy a műfaji átjárhatóság hívei, 
a vizuális művészetek más ágaiban is ottho-
nosak. Cismaşiu Labancz Ágnes textil szakot 
végzett az egyetemen, az utóbbi időben vi-
szont a piktúrában remekel. Ráadásul a Wal-
dorf-pedagógia terén is figyelmet érdemlőn 
tevékenykedik. Ha csak ennyit tudnánk róla, 

akkor is következtethetnénk művészi, szel-
lemi vonzalmaira. De a festményei ennél sok-
kal többet mondanak. Vásárhelyen az utóbbi 
két évben született munkáit láthatjuk. Akkor 
készültek, amikor a világjárvány mindannyi-
unkra ránk telepedett, azokra pedig hatványo-
zottabban, akiket az alkotói érzékenység még 
sérülékenyebbekké tehet. Festőnőnk ilyen ér-
zékeny művészlélek, de mint mondja, az el-
zártság, a magány, a fenyegetettség nyomása 
rá furcsa mód ösztönzően hatott. Belső uta-
zásra, meditációra, önmaga jobb megismeré-
sére, hite kiteljesítésére, a földi léttől az égi 
dimenziókig vezető út erőteljesebb, átszelle-
mültebb felfedezésére késztette. Gazdagon, 
szervesen egybeolvadó, egymásra tevődő, 
egymást árnyaltabbá tevő színkompozíciói, 
fantáziadús struktúrái, finom harmóniái erre 
a lelki telítettségre nyitnak ablakot. A közel-
jövőben újra a kolozsvári Bánffy-palotában 
méretkezhet meg egyéni tárlaton. Vele együtt 
az üvegművészet sajátos világát képviselő 
Nagy Anna Mária is kiállít. 

A Bernády Házban az üvegalkotások kí-
nálta ragyogást, a műfaj egyik fontos jelleg-
zetességét, a transzparenciát festményein 
mutatta fel a művésznő. Az ő színvilága is 
rendkívül megnyerő, geomterikusan elhelye-
zett, nagy zöld, piros felületei, más meleg tó-
nusai, véletlenszerűnek vélhető, mégis 
tudatosan, ötletesen kialakított, mintázott fak-
túrái, az azokba rejtett sejtelmes jelképek 
ugyancsak belső utazást, önreflexiót sugall-
nak. Több kép címe – A nagy út, az Útkeresés 
– is erre utal. Mintha a Weöres Sándor-i fi-
gyelmeztetés is megfogalmazódna festői 
módra: a „bennünk a létra”. Akár gondolt rá 
a művésznő, akár nem, van, aki ezt is kiol-
vassa a festményből. Persze szeretnénk az 
üvegműveit is újra látni, de remélhetőleg erre 
is lesz majd alkalom. A mostani átállás biztos 
nem végleges, a festés viszont az alkotótábo-
rokban is hozzáférhető. Nagy Anna Mária 
azokon is gyakori vendég. 

Deleanu Márta szintén kitartó táborozó. 
Makfalván is, a Maros Mezőségi Művészte-

lepen is, Zsobokon is régóta törzstag. Sokfelé 
az ilyen vándorkiállításoknak köszönhetően 
ismerték meg munkásságát. Néhány éve vi-
szont már meg is lepi közönségét. Grafikus 
énje, az utazási emlékeit, egzotikus élményeit 
realisztikus megközelítésben, mediterrán 
színvilágban újraálmodó piktúrája háttérbe 
vonult, egy ideje a kékek birodalmába vetette 
bele magát. Formát bontott, bátor, lendületes 
ecsetkezeléssel tölti ki a vásznat. Egymást 
követik pályáján a derűs kék rapszódiák. Ő 
most így látja a világot. Vagy ilyennek akarja 
láttatni? Az is lehetséges, de, mint vallja, ez 

a látszólagos szabad szárnyalás nagyobb ki-
hívás számára, mint a korábbi időszaka. Me-
részsége persze a színhasználatban is 
megnyilatkozik, a nagy kékségbe a vöröst is 
beiktatja, kékben ölt testet az erdő is, kékből 
üzen Atlantisz is, számára manapság ez a 
meghatározó, ez Az élet vize – az Aqua Vitae. 

Járjunk hát kiállításra, kedves olvasó! 
Amíg lehet.

A megnyitó és szereplői (balról): Nagy Anna Mária, Cismaşiu Labancz Ágnes, N. M. K., Deleanu Márta és Suba László  
Fotó: Bálint Zsigmond

Budapesten a Balkáni gerle

Deleanu Márta: Erdő

Cismaşiu Labancz Ágnes: A golgotai misztérium
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Lírára hangolt harmónia 
Nagy Miklós Kund

Nagy Anna Mária: A nagy út
Sütő András Balkáni gerle című drámájának fotós próbája a budapesti Déryné Központban 2022. március 22-én. A 
színdarabot a Déryné Társulat előadásában március 27-én, a színházi világnapon mutatják be Berettyán Nándor ren-
dezésében. (MTI/Kovács Anikó)  



Harminchárom képző- és iparművész alkotásaival 
ünnepli Petőfi Sándor szellemiségét és irodalmi 
örökségét A velünk élő Petőfi című kiállítás a  
szentendrei MANK Galériában. 

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 
Kft. a 2022-23-as Petőfi-emlékévhez kapcsolódva írt ki 2021 
decemberében nyílt alkotói pályázatot, arra invitálva a kortárs 
alkotókat, hogy járuljanak hozzá Petőfi Sándor kortárs recep-
ciójához, fogalmazzák újra a költő alakját a mai kor számára 
– közölte a MANK csütörtökön az MTI-vel. 

Tájékoztatásuk szerint a beérkezett több mint 170 alkotást 
mind egy-egy, a művészek által megnevezett Petőfi-idézet ins-
pirálta. 

A pályaművek közül a szakmai zsűri – Baksai József fes-
tőművész, Sipos Tünde művészettörténész, a kiállítás kurátora 
és Thimár Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense 
– választotta ki azt a harminchárom képző- és iparművészt, 
akinek a munkáit a tárlat bemutatja. 

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója olyan alkalom 
a magyar kulturális életben, amely új lendületet adhat nem 
csupán az irodalmi életnek, de a kortárs vizuális művészetek 
területén alkotóknak is – idézi a közlemény Tardy Annát, a 
MANK ügyvezetőjét. 

Sipos Tünde szerint a pályázatra érkezett alkotásokból vi-
lágosan kirajzolódik, milyen meghatározó az első találkozás, 
az első élmény, amely Petőfi Sándorhoz kötődik. Petőfire a 
legtöbben sokszínű egyéniségként gondolnak, „sokunk szá-
mára ő egy személyben bátor hazafi, szerelmes hős, lázadó 
ifjú és nem mellesleg zseniális költő is” – fejtette ki. 

Mint a szervezők hangsúlyozzák, a sokszínűség visszakö-
szön a kiállított alkotásokban is, hiszen a látogatók egyaránt 
találkozhatnak interaktív, kísérletező jellegű alkotásokkal és 
olyanokkal, melyek a videóinstalláció és a konvencionális 
grafika ötvözéséből jöttek létre. Mindezek mellett többször 
köszön vissza a vásznakról az ősfényképnek nevezett Petőfi-
dagerrotípia, ugyanakkor egyes alkotók átvitt értelmezésben, 
absztrakt festmények, fotográfia, szobor vagy éppen faliszőt-
tes formájában asszociálnak Petőfi egy-egy költeményére – 
szól a közlemény az április 23-ig látogatható kiállításról. 

A kétezredik esztendőre tervezett kétezre-
dik álma még messze lehetett, amikor egy-
szer éppen azt akarta álmodni, hogy megint 
tűnyölődik, vítyálódik és hágyászkodik, mi-
közben a szövetségi kancellár egy endékás 
kantinban mosogat, az Ady Endre művelő-
dési központban használt ruhát árusít KKL 
szorgos kritikus, akinek, nicsak: cipője orrán 
zsebtelefon, hogy munka közben is beszél-
hessen... Közben ő, PJ, de son vrai nom PJ: 
éppen szabadverset ír a Zazar folyó partján, 
bizonyos Rivulus Dominarum nevű települé-
sen; félmeztelen nők csodálják pompás izom-
zatát, és ME, a féltitkos szekus igazgató 
afelől érdeklődik, hogy ragyogó pajzsát 
mennyiért engedné át a nagybányai múzeum-
nak. 

Ekkor váratlanul megszakad a számozandó 
álom, és PJ, alias PJ leteszi ceruzáját. 

Egy dörmögő bariton bi-
zonyisten Melis György 
hangján szól hozzá.  

– Közelebbről véve a ter-
mészet külső világának s a 
lélek belső vívódásainak a 
költője vagy. Lírádnak ket-
tős, Janus-arca van. Az egyik 
a földet nézi és az eget, 
mindazt, ami a térben él, lé-
tezik, történik, mozog: a 
fákat és növényeket, az álla-
tokat és bogarakat, a szelet és 
az esőt, a fényt és a szivár-
ványt, a nappalt és az éjsza-
kát, a váltakozó évszakokat, 
a verejtékesen dolgozó em-
bert, a meleg otthont, az édes 
családot. Látköröd e tájáról 
modern bukolikákat írsz, egy 
mai ember bonyolult lelki 
életén keresztülszűrve. A 
másik arcod a lét és a lélek 
mélységeibe mered. Itt már 
nyugtalanító kérdéseket 
vetsz fel, kételyek közt ver-
gődsz, remények kábító sze-
reivel ámítod magad, 
kínlódsz, gyötrődsz, hogy 
végül megbékélten oldódj fel 
az istenség gondolatában. 
Embernek mutatkozol itt is, 

ott is, olyannak, aki szenved és örül, csügged 
és bizakodik, sír és ujjong, senyved és lángol 
– költőnek, aki csodálatosan leegyszerűsített 
szavakkal tudja közölni mindazt, ami lelké-
ben csöndesen áradva vagy viharosan zu-
hogva végbemegy. Te, a föld szülötte, a 
természet fia, Isten gyermeke. Költészeted 
időtlen és határtalan, mint a végtelen világ.  

 
A révület irányíthatatlanná válik, pedig a 

bariton korholja: 
– Fürkészlek, miért nem válaszolsz, ami-

kor ilyen szépen beszélek rólad?... 
A Világügyelő ujjal megböki, amitől PJ, 

alias PJ úgy véli, bizonyisten nem másról; 
csakis őróla lehet szó.  

De hej, hiába tekintget erre meg arra, pró-
bál szelfit is készíteni a Világügyelőről, amint 
az kedvesen a vállát fogja.  

Elenyész’ a Melis György baritonja is. 
Sőt ő maga, PJ, alias PJ sincs igazán sehol. 

*  
A dicséretre viszont pontosan emlékezett, 

és boldogan leírta. Azt is, amit akkor érzett: 
„A zsizsegő időtlenség egészen betölt. Látom: 
érzem és hallom, amint az illatozó fény újjá-
szüli az egyetemes derűt a termékeny űrben.” 

 
Elpilledhetett valóságosan. Nemsokára hir-

telen felriadt. Csodálkozva eszmélkedett, 
hogy hiszen ebben az álmában egyáltalán 
nem volt bosszús, zsémbes, zsörtölődős, nem 
kötött bele fűbe-fába, nem gabalyodott bele 
a sok kiemelésbe, zárójelbe, nagy- és kisbetűs 
egyvelegbe, nyilakkal tűzdelt sorokba, olda-
lakba. Boldog volt, mint életében soha. 

 
Elhatározta: álmát kérlelhetetlenül meg-

fejti. És addig nem folytatja tovább – vegyi 
applikációkkal is generált – vízióit, míg 
ennek az egy igazinak a végére nem jár. 

Ámde ő, aki kétezer álmának megszer-
kesztését tűzte feladatául, és ez idáig ötven 
százalékban derekasan meg is felelt a célnak, 
nem mert hinni (mintegy megelőlegezett) te-
hetségében. 

Segítséget kért – volna. 

És haj, barátai, ismerősei – a kevesek, 
akikkel elviselhetetlen gőgjében még szóba 
állt; s akik művi álomkórossága miatt még 
nem kerülték a társaságát –: jobbára csak vál-
lukat vonogatták. Képzeleg szegény, gondol-
ták: hiszen költőnek indult, aztán mégis 
prózát írt, jelentős prózát –, de összeférhetet-
len természete miatt a megérdemelt társa-
dalmi értékelés-jutalmazás sajna 
végérvényesen elmaradt. Hiszen mindent és 
mindenkit megsértett, rágalmazott immár...  

 
Jóféle vagy gonosz az angyal, aki kezére 

játszotta az Erdélyi Helikon fakult, poros pél-
dányát az 1943-as esztendőből?... Aluljáró-
ban kínálta erdélyi tepertős pogácsáját egy 
rongyos repatriált, ráadásnak ezt mint „régi 
dokumentet”, és hát kapott érte másfél liter-
nyi vörös vinkót, hályogos flakonban. 

 
Szórakozottan lapozgatta, a metróra várva. 

Nem vágyott olvasmányra. Szomorú sebei 
sajogtak szüntelenül. Az angyal mégis kinyit-
tatta a folyóiratot a 472. oldalra. Ott találta 
bizonyos Bardocz Árpád elemző írását: A 
mezők áldása (Bartalis János összes versei).  

 
Csaknem hibátlan, konsta-

tálta elárvult otthonában, ami-
kor összevetette az emlé- 
kezetből lejegyzett álombéli 
szöveget az eredetivel. 

Ki irányítja sorsunkat? A 
Véletlen?  

Maga a Világügyelő Férfiú. 
 
Várta-várta, hiszen jelzés-

ként élte meg, a csodát. Az ih-
letet – amelytől ismét 
kivirágozhat élete fája. 

Késett. Halasztódott. Nem 
jött... Nem érkezett a mezőkre 
új áldás.  

Tovább gyarapította hát 
grandiózusnak szánt iromá-
nyát – ama fickóboros műál-
mokkal, keservesen 
meggyűlölve a szabadverset és 
Bartalis költészetét. 

Epés gondolatokkal azon-
ban nem illette; a magyarázha-
tatlanul kedves epizód mégis: 
számozatlan maradt; és bizony 
hibádzik a Nagy álomkönyv-
ből. 

mint társadalmi intézményben mit jelent a boldogság, és 
mit jelent nőként és férfiként szabadon élni. A Hedda 
Gablerben végigjártuk, hogy milyen az, amikor az ember 
a saját idealizmusának a csapdájába esve életképtelenné 
válik, A nép ellenségében pedig a társadalom és az ember 
viszonyát boncolgattuk. A vadkacsában minden előző mű 
szempontjai egyként jelenítődnek meg, illetve ezek ellen-
pontjai is megmutatkoznak két család, Ekdalék és Wer-
léék életének szembeállításával. 

 – Nem véletlenül nevezik A vadkacsát az Ibsen-kánon 
legegységesebb és legerőteljesebb darabjának… 

 – Azért zseniális ez a mű, mert középre helyezi az élni 
akaró embert, és különböző lehetőségeket ajánl föl neki 
a boldog életre, majd a végén kiderül, hogy amíg ezek a 
lehetőségek csak önmagukért létező megoldásokként ve-
tődnek föl, addig egyik sem érvényes. Megmutatja az ide-
alizmushoz, az igazsághoz, a megszépítő hazugsához, a 
társadalmi kiszolgáltatottsághoz, az istenkereséshez, a 
praktikus földhözragadtsághoz való viszonyunkat. Fel-
mutatja az ember igazságmissziójának szörnyű következ-
ményeit, és rávilágít, hogy mennyire érzékeny és 
törékeny az emberi boldogság szála, valamint a családi 
boldogságé. 

 – Szerinted vannak ma eszményeink? S ha igen, 
mennyire bízhatunk bennük? 

 – Nem hagyunk annyi időt magunknak, hogy egy esz-
ménykép kialakulhasson bennünk. Inkább emlékeink és 
ábrándjaink vannak az eszményeinkről. A mai ember 
irányvesztett, és olyan sokféle, akár egymásnak ellent-
mondó befolyásoló tényező veszi körül, hogy csak rövid 
távon használható eszmények alakulhatnak ki bennünk. 
Lassan arra vagyunk kárhoztatva, hogy amennyiben nem 
befolyásol minket a körülvevő világ valamiféle tiszavi-
rág-életű eszményképpel, kiderül, hogy egyénként nem 
is létezünk igazán. Március 14-én a marosvásárhelyi Petőfi kávézóban                         Fotó: N.M.K.

Privát hangulatok 
Zsizsegő időtlenség 

A velünk élő Petőfi Egyénként 
nem is létezünk igazán

(Folytatás a 3. oldalról)
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Bölöni Domokos

Tamás Anna textilkompozíciója a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban március 25-én nyílt kiállításon



LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, fa-
teraszt készítünk. Tel. 0758-598-133. 
(15296-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (15242) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
György Attila. (15389-I) 

VÁLLALUNK 20% kedvezménnyel 
szigetelést, szobafestést, tetőkészí-
tést, cserépforgatást. Tel. 0748-862-
911, Jani. (15384-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel és örök 
szeretettel emlékezünk a 
csittszentiváni születésű 
SZILÁGYI ENDRÉRE 
halálának első évfordulóján. 
Emlékét őrzik szerettei, két 
testvére és azok családja. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! (15378-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett sógoromtól,  

id. JAGELKA GYÖRGYTŐL,  
aki váratlanul eltávozott  körünk-
ből. Emlékét örökké szívünkbe 
zárjuk. Nyugodj békében! Sógor-
nőd, Ágnes és a rokonok. (15435) 
 
 
Reménykedtünk, hogy csak egy 
rossz álom, de nem az volt, már 
látjuk. Elmentél tőlünk oly távol, 
de szívünkben itt leszel, míg 
élünk e világon.  
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy szeretett édes-
anyánk, anyós, nagymama, 
sógornő és rokon, a szentgericei 
születésű  

özv. TÖRÖK MARGIT 
szül. Csupor 

életének 78. évében, március 25-
én csendesen megpihent.  
Drága halottunk temetése már-
cius 28-án, hétfőn 13 órakor lesz 
a meggyesfalvi temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Búcsúzik két fia: József  
és Csaba, menye, Ibolya  

és unokái: Szabolcs és Izabella 
családjával. (15443)

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 

Nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozó 
KÖZLEMÉNY 
 

A Maros Megyei Tanács 2022. március 24-én megnyitotta a következő normatív jellegű 
okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: „Határozattervezet az UNESCO-
szervezőbizottság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról a világörök-
ségi listára felvett Maros megyei történelmi emlékmű – Segesvár történelmi központja 
érdekében – 902-1999 kód, valamint a helyi közösség képviselőinek kinevezési mód-
szertanáról az UNESCO-szervezőbizottságba”.  
A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza: 
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadásának szükségességéről szóló jóváhagyási 
jelentést; 
• A Területrendezési és Urbanisztikai Igazgatóság szakjelentését; 
• A jogügyi szolgálat jelentését; 
• A határozattervezet 1. és 2. mellékletét. 
A dokumentáció megtekinthető: 
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű ha-
tározattervezeteknél; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda; 
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérvény alapján. 
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű 
javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2022. április 5-ig lehet benyújtani: 
az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice 
– Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog 
îmbunătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de pro-
puneri néven; 
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre: cjmu-
res@cjmures.ro; 
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 
• az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között. 
A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „Határozattervezet 
az UNESCO-szervezőbizottság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 
a világörökségi listára felvett Maros megyei történelmi emlékmű – Segesvár történelmi 
központja érdekében – 902-1999 kód, valamint a helyi közösség képviselőinek kine-
vezési módszertanáról az UNESCO-szervezőbizottságba” – Javaslatok. 
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozatter-
vezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 
Az írásban megfogalmazott és beküldött, ám elutasított javaslatokra a beküldők írás-
ban kapnak indoklást.  
Az érdeklődők számára lehetőség van közvita szervezésére is, ahol a jogszabályter-
vezetről nyilvános vitát lehet folytatni abban az esetben, ha ezt egy törvényesen lét-
rehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2022. április 5-ig. 
További információk a következő telefonszámon igényelhetők: 0265/263211, (1248-
as vagy 1254-es mellék), valamint e-mailben a popescu.adina@cjmures.ro címen, il-
letve a belean.monica@cjmures.ro címen. Kapcsolattartó: Adina Popescu főépítész, 
Monica Belean tanácsadó. 
 
                       Péter Ferenc Paul Cosma 
                           ELNÖK FŐJEGYZŐ 
 

ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ 
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377-
es telefonszámon. (66385-I)

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

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Marosvásárhelyen március 28. – május 10. között 
zajlik a tavaszi nagytakarítás. A szemeteskocsik hét-
főtől szombatig 7-16 óra között haladnak végig a 
városon, egy előre meghatározott ütemterv szerint. 
Nagypénteken, húsvét másod- és harmadnapján 
(hétfőn és kedden) nem járnak a szemeteskocsik. 

Az ütemterv szerint a tavaszi nagytakarítás a No-
vember 7. lakónegyedben kezdődik, a jövé héten a kö-
vetkező utcák kerülnek sorra: 

Hétfő, március 28.: Észak, Prahova, Liget, Homo-
ród, Szamóca, Orgona, Lev Tolsztoj, 1989. December 
22., Székely Vértanúk, Bükkös, Constantin Romanu 
Vivu, Asztalos, Hajnalcsillag, Béke, George Coşbuc, 
Építők, Gyöngyvirág, Tavirózsa. 

Kedd, március 29.: Nicolae Grigorescu, Kornisa, 
Gheorghe Marinescu, megyei kórház parkja, Köcsög, 
Cserjés, Argeş, Dimitrie Cantemir, Dr. Cornel Ciugu-
dean, Ion Dumitrache, Keleti, Ioan Bob, Ştefan Rusu, 
Teleki Sámuel, Trébely. 

Szerda, március 30.: Nagyerdő, Fülemüle, Nyár, 
Kőrösi Csoma Sándor, Henry Coandă, Gábor Áron, 
Petri Ádám, Szegfű, Somostető. 

Csütörtök, március 31.: Mihai Viteazul, Kollé-
gium, Nicolae Iorga, Vár, Ana Ipătescu, Mogyorós, 
Nagy Pál, Szarvas, Szebenihavasok, Bazsarózsa, Dr. 
Victor Babeş, Andrei Şaguna, Azuga, Cosmin. 

Péntek, április 1.: Luther Márton, Avram Iancu, 
Régi Kórház, Visó, Posta, Köztársaság, Aranyos, Mă-
răşeşti, Mărăşti, Motru, Alexandru Vlahuţă, I. Mihály 
király, Küküllő. 

Szombat, április 2.: Villanytelep, Sportcsarnok kör-
nyéke, Mátyás király, Malom, Arany János, Tamás 
Ernő, Cloşca, Cuza Vodă, Bolgár tér, Győzelem tér, 
Tusnád, Ifjúság, Városháza, George Enescu, Színház, 
Rózsák tere, Petőfi Sándor, Forradalom. 

ZÖLDSZÁM: Azért, hogy az általános takarítási 

kampány gördülékenyen menjen végbe, és hogy elérje 
célját, egy ingyen hívható telefonszámot bocsátunk a 
marosvásárhelyiek rendelkezésére: 0800800396, hét-
főtől péntekig 8:00 és 15:00 között hívható. 

A tavaszi nagytakarítás keretében a válogatva gyűj-
tött háztartási hulladékot, papírt, kartont, üveget, mű-
anyagot szállítjuk el, illetve a növényi hulladékokat: 
leveleket, ágakat, gallyakat. A hulladékokat műanyag 
zacskókba/ zsákokba kell gyűjteni, és a járdaszegélyre 
kell kihelyezni, a szemeteskocsik számára megköze-
líthető helyekere, a programban közölt dátum előtti 
napon. 

NEM gyűjtjük össze az építkezésből/ bontásból 
származó törmelékeket, sem pedig a pincék, padlások 
kitakarításából származó hulladékot (szénpor, csempe, 
téglák stb.), továbbá NEM szállítjuk el az elektromos 
és elektronikai hulladékot. Ez utóbbi esetében külön 
gyűjtést szervezünk a tavaszi nagytakarítás befejezése 
után. 

Újdonság ebben az évben, hogy miután valamennyi 
lakónegyedben befejeződött a tavaszi nagytakarítás, a 
környék főbb útjainak mosására kerül sor. Az ütemter-
vet időben közöljük. 

FIGYELEM! 
A szemeteskocsik csak egy alkalommal haladnak át 

az utcákon, ezért kérjük, tartsák be a programot. Azok-
nak, akik nem a megfelelő napon teszik ki a hulladékot 
az utcára, fizetniük kell a szállítási költségeket vagy a 
szabálysértési bírságot. 

Megemlítjük, hogy azok, akik a nagytakarítási kam-
pányon kívül bármilyen típusú szemetet helyeznek el 
közterületen, a 302/2021-es, köztisztasággal kapcsola-
tos intézkedésekről szóló városi tanácsi határozat ér-
telmében büntethetők. 

A polgármesteri 
 hivatal bel- és külkapcsolati osztálya 

Tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen! 

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ  
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon. 

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.  
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.  

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal  
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I) 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI  
ÉS PÁLYÁZATKIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

KÖZLEMÉNY 
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta Maros megye 
2021-2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának első változatát a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi engedély meg-
szerzése érdekében. 
A javasolt terv lehetséges környezeti hatásairól tájékozódni 2022. március 28-ig a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 
10. szám) lehet, hétfőn 9-15 óra között. 
Javaslatokat/ észrevételeket írásban lehet benyújtani a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez ugyanebben az időszakban. 
        Az ELNÖK nevében 
          Szász Zoltán Tibor Paul Cosma 
     megyemenedzser        FŐJEGYZŐ 
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SAMIRA üzlet 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 1–3. szám – 

Hagyományos tavaszi  szőnyegvásár 
március 30. – április 3. között! 

Naponta 9–20 óra között szőnyegek, futószőnyegek 
nagy választéka kedvezményes áron!  

Ajándék vár minden vásárlóra!  
Telefon: 0265/269-295; 0740-187-603.


