
Hivatásos pótszülőket toboroz a Maros Megyei Szociális El-
látási és Gyermekvédelmi Igazgatóság, olyanokat, akik be-
fogadnának a családjukba két 7 évesnél kisebb gyereket.
Jelenleg a megyében az igazgatóság alkalmazásában lévő
több mint kétszáz pótszülő négyszáz gyermeket nevel. Az eu-
rópai szociális alapból támogatott, ötéves futamidejű TEAM-
UP projekt keretében évente öt hivatásos pótszülőt
alkalmazhatnak. 

A gyermekvédelmi igazgatóság olyan személyek jelentkezését várja,
akik családban élnek, otthon szeretnének dolgozni, és felvállalnák két 7
évesnél kisebb gyermek nevelését, rendelkeznek szülői tapasztalattal,
egészségesek, megfelelő lakhatási körülményeket tudnak biztosítani a
gyerekeknek, valamint büntetlen előéletűek. A hivatásos pótszülői állás
iránt érdeklődők a gyermekvédelmi igazgatóság marosvásárhelyi, Tré-
bely utca 7. szám alatti székhelyén, a C épületszárnyban, a 20-as irodá-
ban jelentkezhetnek, vagy a 0265-213-512-ös telefonszámon
igényelhetnek részletes tájékoztatást. Az érdeklődőkkel ismertetik 

(Folytatás a 2. oldalon)

SZÖVEG NÉLKÜL

2020. november 28., szombat
LXXII. évfolyam 
273. (20652. sz.)
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Vida Gábor kapta
a Kemény Zsigmond
Irodalmi Díjat
Idén is kiosztotta irodalmi díjait a ko-
lozsvári Helikon szépirodalmi folyóirat.
A lap Kemény Zsigmondról elnevezett
irodalmi díját ez évben Vida Gábornak
ítélték oda. A kisjenői születésű próza-
írót igen sokan ismerhetjük, hiszen
évtizedek óta Marosvásárhelyen él, a
Látó szépirodalmi folyóirat szerkesz-
tője, majd tavalytól főszerkesztője,
megannyi kötet szerzője.
____________3.
Szarvasbogár-
eregető
Születésnapi beszélgetés a 75 éves
Márkus Béla debreceni irodalomtörté-
nésszel
_____________5.

Virtuálisan látogatha-
tó A bomlás virágai
című kiállítás
A bomlás virágai – Fejezetek a Hó-
rusz Archívumból címmel nyílt kiállítás
kedden; a Műcsarnok tárlata, amely
Kardos Sándor Kossuth- és Balázs
Béla-díjas operatőr privátfotó-gyűjte-
ményéből ad válogatást, virtuálisan
bejárható, és online tárlatvezetések
keretében is megtekinthető.
____________6.

Általában két gyereket helyeznek el egy családnál

Hivatásos pótszülőket alkalmaznak
Kedves olvasóink! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy
hirdetési irodánk legközelebb
december 1-jén, kedden 10-14 óra
között lesz nyitva, szombaton, 
vasárnap és hétfőn zárva lesz.

Következő lapszámunk de-
cember 2-án, szerdán jelenik
meg, az előfizetőknek a 2021-es
falinaptárt is csatoljuk. 

Kérdéseikkel 
a  0742-828-647-es

telefonszámon fordulhatnak
hozzánk. 

Népújság



a pótszülővé válás feltételeit, ingyenesen biztosítják
számukra a szükséges pszichológiai és szociális fel-
mérést, elemzik az egészségi állapotra, anyagi hely-
zetre, valamint a lakhatási körülményekre vonatkozó
iratokat. Majd azok, akik eleget tesznek a feltételek-
nek, ingyenes felkészítőn vesznek részt, mielőtt hi-
vatásos pótszülőkké válnának, az igazgatóság
munkaszerződést köt velük, és elhelyezik náluk a
gyermekeket. A munkaszerződés értelmében az érin-
tettek a gyermekek száma, egészségi állapota, illetve
a régiség függvényében 2000-2600 lej körüli havi
nettó bérre számíthatnak. Ehhez még hozzáadódik a
gyermekpénz, illetve az elhelyezési pótlék, ami hat-
száz lej az egészséges, és kilencszáz lej a fogyatékkal
élő gyerekek esetében. 

A gyermekvédelmi igazgatóságnak az európai
szociális alapból támogatott, TEAM-UP: Előrelé-
pés a minőségi alternatív gyermekellátás terén el-
nevezésű projekt keretében lehetősége van évente

öt hivatásos pótszülőt alkalmazni. Mivel a projekt
futamideje öt év, összesen 25 pótszülővel bővül a
Maros megyei hálózat, akiknél ötven gyereket tud-
nának elhelyezni. Deak Elida, az igazgatóság igaz-
gatóhelyettese lapunknak elmondta, eddig tizenegy
pótszülőt alkalmaztak, és szeretnének még az idén
további egy személyt, jövőben pedig öt hivatásos
pótszülőt toborozni. Hozzátette, jelenleg a megyé-
ben 233 hivatásos pótszülő nevel összesen 405
gyereket, de évente mennek nyugdíjba közülük,
ezért folyamatosan gondoskodni kell az utánpót-
lásról, hiszen sok az olyan gyerek, akiket ki kell
emelni a családi környezetből, és el kell helyezni.
Mint mondta, a rendszerben dolgozó pótszülők
többnyire két gyerekről gondoskodnak, de olyanok
is vannak, akiknek egy, illetve három gyermek van
a gondjaikra bízva. Amennyiben van rá lehetőség,
a testvéreket nem választják el, főként ilyen ese-
tekben nevelkedik kettőnél több gyermek a pótszü-
lőknél. 

Ma STEFÁNIA, 
holnap TAKSONY napja.
TAKSONY: török eredetű régi ma-
gyar személynév, aminek a jelentése
szilaj, fékezhetetlen.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. november 27.

1 EUR 4,8735
1 USD 4,0875

100 HUF 1,3462
1 g ARANY 237,6576

IDŐJÁRÁS
Havazás várható
Hőmérséklet:
max. -1 0C
min. -5 0C

28., szombat
A Nap kel

7 óra 42 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 39 perckor. 
Az év 333. napja, 
hátravan 33 nap.
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Különleges adventi időszak elé
nézünk, hiszen az ünnepre való fel-
készülés is várhatóan másképp tör-
ténik az idén, mint az előző
években. Az ünnepekhez köze-
ledve, advent első vasárnapján du.
fél 2-től az Üzenet szeretettel mű-
sorban is ünnepi hangulatban vár-
ják a nézőket. A fennállásának 30.
évfordulóját ünneplő Háromszék
Táncegyüttes igazgatójával, Deák
Gyula Leventével, majd Török Ist-
vánnal, a Spectrum Színház igaz-
gatójával beszélget Béres Ildikó és
Barabási Tivadar műsorvezető.
Délután 4 órától a Nagy szívvel
várják című adventi Role-koncer-
tet követhetik a nézők. Badics

Petra és állandó vendége, dr. Kádár
Annamária arról beszélgetnek a
Pszichotrillákban délután 5 órától,
hogy miről is kell szóljon valójá-
ban az advent. A várakozással
együtt jár a fokozódó feszültség is,
amit ha jól tudunk irányítani, a bol-
dogságunk kiteljesedéséhez vezet-
het, ha viszont a feszültség
rabságába esünk, éppen azt veszít-
jük el, amire leginkább várunk. A
Hitélet című műsorban délután fél
6-tól az adventi várakozásról,
annak megéléséről beszélget Ba-
lázs Attila műsorvezető Veress
László marosszentkirályi reformá-
tus lelkipásztorral. Kellemes tévé-
nézést kívánunk!

Baricz Lajos

Dereng már a fény
Az alagút végén dereng már a fény,
noha ránk telepszik a sűrű sötét,
és megvilágítja az ég peremén
a mindent elfedő bűneink ködét.

Ez a keleti fény átjár minket is,
nagyon régóta már a fényre várunk,
akik hívők vagyunk, és akik nem is,
az élet útján reménykedve járunk:

jobbá válik tőle gyarló életünk,
vége a sötétnek, fényben élhetünk,
s általunk is nő majd a fény a földön,

nem lesz a világ sűrű, sötét börtön.
Az alagút végén látszik már a fény,
elindult felénk a Földöntúli Lény.

2020. november 25.

Advent, a várakozás 
megszentelése – az Erdély TV

vasárnapi műsorában

Új és meglévő tervekkel Nyárádmagyarós élén
A folytonosság híve az új polgármester

Tizenhat évi polgármesteri szolgálat után az
ősszel nyugdíjba ment Nyárádmagyarós ed-
digi polgármestere, Kacsó Antal. A szeptem-
beri helyhatósági választásokon a község
vezetésére az RMDSZ színeiben indult 
Kacsó Lajos kapott megbízást.

A vállalkozói szférából érkezett a községházára az
1971-ben született, kétgyermekes családapa. Tanul-
mányait a Zsil völgyében, Urikányban és Lupényban
kezdte, majd a marosvásárhelyi Petru Maior Egyete-
men szerzett mérnöki képesítést és mesteri fokozatot.
Az idén több községbeli kereste meg azzal, hogy in-
duljon a polgármesteri tisztségért, olyanok biztatták,
akik úgy látták, hogy a községnek más arculatra és
az életminőség javítására van szüksége. Végül csa-
ládja is beleegyezett az új kihívás vállalásába, Kacsó
Lajos pedig úgy véli, munkáját segíteni fogja a hu-
szonnyolc évi magánvállalkozói tapasztalat, a felhal-
mozott jogi, adminisztrációs és pénzügyi ismeret,
hiszen a családi vállalkozásban is szükség volt
ezekre.
Saját elképzelései vannak

Kész terveket tud az asztalra tenni az új elöljáró,
de a járvány felborította a fontossági sorrendet, egyes
terveket el kell napolni. 

Kampányában négy pontot fogalmazott meg, ezt
szeretné követni a következő időszakban. Az infra-
struktúra terén a szennyvíz- és ivóvízhálózat kiépíté-
sére, a földgáz bevezetésére és a ravatalozók
felépítésére fog figyelni. Ugyanolyan fontosnak tartja
a testi és szellemi jólétet is, ezért figyelmet fordít a
kulturális értékek megőrzésére és továbbadására, sze-
retné újraindítani a magyarósi és selyei néptánccso-
portot. A községnek néhány éve még volt 
focicsapata, ünnep volt minden mérkőzés, de mire el-
készült a sportbázis, támogatás hiányában megszűnt
a csapat, ezt is újra kellene szervezni. Elképzelései
között szerepel egy többfunkciós egészségügyi köz-
pont is, ahol a család- és fogorvosi rendelőn kívül kü-
lönböző szakorvosi vizsgálatot is igénybe vehetnének
az idősebbek. A község kedvező földrajzi adottsága,
a városok közelsége, a Bekecs segítheti az idegenfor-
galmat, egyre nagyobb az igény a falusi turizmusra,
ami mellékjövedelmet biztosítana a lakosságnak, és
egy-egy nagyobb rendezvény alkalmával szálláshe-
lyekre és vendéglátásra is szükség van a községben.

Kacsó Lajos úgy véli, csapatával új energiával,
tenniakarással érkezett, összefogással s nem utolsó-
sorban Isten akaratával mindezeket a terveket meg is
szeretné valósítani.
Belevágott a munkába

Az elmúlt rövid idő alatt sikerült egy 63,5 ezer
eurós pályázatot benyújtaniuk az iskolák korszerű di-
gitális eszközökkel való ellátására. Dolgoznak a gáz-
bevezetés tervén is, néhány engedélyre várnak, hogy
a pályázatot tudják benyújtani a hálózat kiépítésére.
Mivel a nagyberuházásokat támogatják, Magyarós a
szomszédos Székelybere és Sóvárad községekkel tár-

sul, siker esetén a lakosságnak csak a rácsatlakozás
költségeit kellene fizetnie.

Egy energiahatékonysági program keretében sze-
retnék a selyei iskolát is korszerűsíteni, az épületet,
tetőteret szigetelni, a fűtésrendszert kicserélni. Jelen-
leg az előtanulmányon dolgoznak.

A polgármester szerint nemcsak az a fontos, hogy
egy önkormányzat mivel tud dicsekedni, hány pro-
jektet tud megvalósítani, hanem az is, hogy a ma-
gánszféra is fejlődjön, beruházások történjenek,
éppen ezért örömmel vette tudomásul, hogy a közel-
jövőben egy meglévő állatfarm fejlesztésébe és egy
húsfeldolgozó beindításába fektetnek be a községben
több mint kétszázezer eurót, és jövőben panzió nyílik
– mindezek munkahelyeket teremtenek, bért jelente-
nek a helyieknek és bevételt az önkormányzatnak is.
Mindent felkarolni, ami jó

Arra a kérdésünkre, hogy milyen projekteket vett
át az előző polgármestertől, az új községvezető kie-
melte: a folytonosság híve, átvette a stafétát, minden
elképzelést felkarol, ami a közjót szolgálja, de az is
fontos, hogy számba vegyék, mi az, amin változtatni
kell, és mit szeretnének a jövőben esetleg másként
tenni. A magyarósi művelődési otthont, a magyarósi
és torboszlói iskolát felújítva vette át, most zárulnak
le az utolsó kifizetések, így a jövőben a már említett
nagyobb infrastruktúra-építési tervekre összpontosí-
tanak.

Új európai fejlesztési és pénzügyi ciklus követke-
zik, jelenleg még nem lehet hazai vagy uniós pénz-
alapokról beszélni, nem tudni, hogy milyen
elképzeléseket fognak a jövőben finanszírozni, ezért
egyelőre a kiírásokat várják, terveket készítenek, de
konkrét beruházási projektek benyújtására csak
2022-ben lehet számítani – véli a község első embere.

Hivatásos pótszülőket alkalmaznak

Elhunyt Terényi Ede 
zeneszerző, zenetudós

Életének 85. évében november 27-én, pénteken elhunyt Terényi Ede
zeneszerző, zenetudós. Terényi Ede Marosvásárhelyen született 1935.
március 12-én. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, ahol
zeneszerzést, zongorát tanult. A Bolyai Farkas Elméleti Középiskolában
érettségizett (1952), majd a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti
Főiskola zeneszerzési tanszakán szerzett oklevelet (1958). Közben 1956-
ban elnyerte az Enescu-ösztöndíjat. 1958-tól a Gheorghe Dima Zenemű-
vészeti Főiskola előadója: kezdetben ellenponttant, majd összhangzattant,
a 80-as évektől zeneszerzést, majd zenedramaturgiát is tanított, ez utóbbi
tantárgy bevezetése a főiskolán az ő nevéhez fűződik – olvasható a Ma-
gyar Művészeti Akadémia honlapján.

(Folytatás az 1. oldalról)

Kacsó Lajos a magánszférából érkezett, és nagy tervei vannak 
a következő évekre

Gligor Róbert László



Idén is kiosztotta irodalmi díjait a kolozs-
vári Helikon szépirodalmi folyóirat. A lap
Kemény Zsigmondról elnevezett irodalmi
díját ez évben Vida Gábornak ítélték oda.
A kisjenői születésű prózaírót igen sokan
ismerhetjük, hiszen évtizedek óta Maros-
vásárhelyen él, a Látó szépirodalmi folyó-
irat szerkesztője, majd tavalytól
főszerkesztője, megannyi kötet szerzője.
A Helikon november 21-én szervezett on-
line díjátadó ünnepséget, amelyen Már-
ton Evelin prózaíró méltatta, majd Papp
Attila Zsolt beszélgetett az idei év iro-
dalmi díjasával, az esemény házigazdája
Karácsonyi Zsolt, a Helikon főszerkesz-
tője volt. A díjátadó felvétele megtekint-
hető a Helikon Facebook-oldalán, mi
telefonon értük utol Vida Gábort egy rövid
interjú erejéig.

– Gratulálok, és elsőként azt kérdezném, ami
ilyenkor megszokott: mit jelent Önnek ez a díj?

– Mindig azt szoktam mondani, hogy ha én
kapok díjat, akkor a zsűri, helyzete magaslatából,
higgadt és objektív döntést hozott. Én gratulálok
nekik, hogy engem választottak, jól tették, Isten
tartsa meg a szokásukat. Elég sokféle díjat kaptam
már, de természetesen örülök neki, hogy más is úgy
gondolja, hogy jó úton járok. De nincs már olyan

nagy szükségem a megerősítésre, mint fiatalkorom-
ban. Akkor az első díjak nagyobbat csattannak.

– Hogy gondolja, minek köszönhetően döntött
ilyen higgadtan és objektíven a zsűri?

– Ez náluk is úgy van, mint nálunk: van egy fo-
lyóirat, ami tokkal-vonóval egy évben ezer-ezeröt-
száz oldal, nem tudom, hogy ők hogyan számolják
a terjedelmet. És ők nézik át, hogy abban az évben
vagy egy bizonyos felhozatalban mi az, amit kie-
melnének vagy mi az, amit díjazásra ítélnek. Min-
denütt vannak ilyen belső szempontok, titkok meg
nem tudom micsodák, amelyekről inkább őket kéne
kérdezni, ők tudnának erről összetettebben beszélni.

– Gondolom, valamilyen szinten ez megerősítés
is volt, hogy egy másik irodalmi folyóiratnak, úgy-
mond kollégáknak a díját vehette át. Nem egy
„külső” grémium ítélte oda, hanem a belső kör.
Szubjektív szempontból értékesebb-e így a díj, vagy
csak más?

– Erdélyben van ez a néhány irodalmi lap, és
mindannyian kollégák vagyunk. Egymás közt va-
gyunk, úgymond, de ez egy szakmai döntés. Ilyen
díjak esetén az a jó, hogy semmilyen szponzorral,
támogatóval vagy fenntartóval nem kell a szerkesz-
tőségeknek, kiadóknak egyeztetni. Csak nyugtát ál-
lítanak ki, hogy átvettem. Nincs semmilyen
politikai nyomás rajtuk, legalábbis nem panaszkod-
tak. (Knb.) 

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND

1464. sz., 2020. november 28.

Nagy Attila

Vadadi 
chansonett

Nyakam behúzva nézelődöm,
Miként páráll a domb – 
S egyszerre én is érzelődöm:
Búcsúzik fű, fa lomb.

Repes a kecskerágó,
Az őszi nőnem bájo-
Ló – 
Szekér döccen, s ha felborulna,
Lebuggyan róla ványo-
Ló,

Isiászos vén banya, és
Pörge kalap, nagylegény;
Utánuk a rozsdás nagykés – 
Bakon marad a vak remény. 

Vida Gábor kapta a Kemény Zsigmond Irodalmi Díjat
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Tizennyolc dal került az Omega Testa-
mentum című új lemezére, életútösz-
szegző mondanivalójának szomorú
aktualitást ad Benkő László és Mihály
Tamás múlt heti halála.

„Ezt nagyon meredeken intézte az élet. A
lemez megjelenésének időpontját már jó
ideje kitűztük, de Laci és Misi halála mind-
annyiunkat sokkol, és megfontolásra késztet.
A koronavírus szörnyű dolog, de most időt ad
nekünk gondolkodni, mi legyen az Omegá-
val” – mondta Kóbor János énekes,
zeneszerző az MTI-nek.

A Testamentum a legendás zenekar, az
1962 óta létező Omega tizenhetedik stúdióle-
meze, amelynek munkálatai csaknem négy
éven át zajlottak. Benkő László billentyűs,
zeneszerző halálával Kóbor János maradt
egyedül az alapító tagok közül, a szintén az
elmúlt napokban elhunyt Mihály Tamás
basszusgitáros, aki csaknem öt évtizeden át
volt meghatározó tag, 2014-ben játszott
utoljára a zenekarral.

Az új lemez zenéje a frontember szerint a
„totális rock” elnevezéssel írható le; az
Omega klasszikussá vált szimfonikus 
progresszív és space rock elemei keverednek
modern hangzásban.

„A templomokban előadott, de még a régi
dolgokból válogatott 2014-es Omega
Oratórium anyag koncertjei nagyobb sikert
hoztak, mint azt vártuk. Ezért úgy döntöt-
tünk, hogy az új album számait eleve temp-
lomi megszólalásra tervezzük, orgonával,
kórussal. A zenék és a szövegek a
munkafolyamat során több változáson
mentek keresztül, átalakult a stílusvilág is.
A lemez 2020 elejére elkészült, de
közbeszólt a koronavírus, így tolódott a
megjelenés most novemberre” – idézte fel
Kóbor János.

Mint megjegyezte, a legutóbbi Omega-sor-
lemez a 2006-os Égi jel volt. Kitért arra, hogy
a 2017-ben megjelent Volt egyszer egy Vad-
kelet című Omega-kiadvány egyfajta
„időhúzás” volt részükről, mert bár több új
dal szerepelt rajta, még javában dolgoztak a
Testamentumon, így a zenekar 55. születés-
napjához kapcsolódva egykori kelet-európai
sorstársaikat (Puhdys, SBB, Olimpic),
valamint a testvérzenekar Scorpionst és dalait
helyezték akkor előtérbe.

A GrundRecords gondozásában most
megjelenő Testamentumra tizennyolc dal
került. A többségben lévő új szerzemények
(köztük a Mennyben az angyal, az Álom
XXI. század, A démon vagy a Légy hű ma-
gadhoz!) mellett korábbi Omega-sikerek (A
Föld árnyékos oldalán, Varázslatos, fehér kő,
Huszadik századi városlakó, A holló, A láto-
gató) újragondolt változatai is hallhatók. Az
új szövegeket az Omega történetének két
meghatározó szövegírója, a misztikusabb
világú Sülyi Péter és a konkrétabb Trunkos
András írta.

„Szerintem jót tett a CD-nek, hogy az új
dalok közé néhány régebbi Omega-számot
illesztettünk. Visszanyúltunk a hetvenes, a
nyolcvanas és a kilencvenes évek korszakai-
hoz is, egy dal esetében az eredeti, eddig nem
publikált dalszöveget használtuk. Ez a 200
évvel az utolsó háború után, ami eredetileg
Hangyanép volt, de Sülyi Péter szövegét
1971-ben nem engedte át a cenzúra, így írt
egy másikat, ami szintén elég jó lett” – tette
hozzá az énekes.

Kóbor János hangsúlyozta: a rockzenét
kevésbé művészeti vagy zenei műfajnak,
sokkal inkább hitnek tartják.

A lemez csütörtökön jelent meg 15 ezer
példányban, és országszerte a Mol-benzinku-
taknál lehet megvásárolni. „Szándékaim 

szerint nem ez lesz az Omega utolsó stúdióal-
buma. Már csináljuk a következőt.”

A Testamentumot Kóbor János mellett pro-
ducerként jegyző Trunkos András, aki az
Omega menedzsere is, az MTI-nek elmondta:
a lemez német kiadója az Egyesült Államok-
tól Japánig számos országban fogja ter-
jeszteni az anyagot angol és német
változatban. A tervek között szerepel egy Tes-
tamentum-film is.

„Ahogy lehetséges, remélhetőleg jövő
tavaszra szervezek egy templomturnét az
Omega számára, amelyen a Testamentum
mellett néhány régebbi dalt adnánk elő. A
koncertsorozatot az Omega elhunyt tagjai,
Benkő László és Mihály Tamás mellett

Somló Tamás és Laux József emlékének
szenteljük” – szögezte le Trunkos András.

Az Omega minden idők egyik legsikere-
sebb magyar rockzenekara, világszerte több
mint 50 millió albumot adott el. Olyan
slágerek fűződnek hozzá, mint a Petróleum-
lámpa, a Gyöngyhajú lány vagy a Fekete pil-
langó. A zenekar klasszikus felállása
1971-ben alakult ki, abból Kóbor János mel-
lett Molnár György gitáros és Debreczeni
Ferenc dobos ma is a csapat tagja, de az
Omegában hosszú évek óta szerepel például
Szekeres Tamás gitáros és Szöllősy Kati
basszusgitáros. 1963 és 1971 között, a beat-
korszakban az együttes tagja volt Laux
József, Somló Tamás és Presser Gábor is.

Megjelent az Omega új lemeze, a Testamentum

Felújították az Izzó szerelem című
Tungsram-reklámfilmet: Macskássy
Gyula 1939-es alkotását speciális
módszerrel digitalizálták a Filmarchí-
vum új filmszkennerén – közölte a
Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-vel.

A Nemzeti Filmintézet hosszú távú film-
felújítási és digitalizálási programjában 2021-
ben megújulnak Macskássy Gyula mintegy
ötórányi, népszerű rajz- és bábanimációi,

hogy az életmű 2022-ben, a magyar animáció
atyjának 110. születésnapjára 4K felbontás-
ban elérhető legyen. A projekt indító filmje
az Izzó szerelem című reklámfilm – olvasható
a közleményben.

Mint írják, a film nemzetközi premierjét az
AMIA Archival Screening Night című prog-
ramban november 19-én tartották. A váloga-
tásban a világ filmarchívumai mutatták be
legújabb szerzeményeiket, és meséltek az ar-

chiválás, a digitalizálás és a restaurálás kihí-
vásairól. A Filmarchívum fennállása óta elő-
ször vett részt az AMIA eseményén.

A Coloriton stúdió egyik jellegzetes da-
rabja az Izzó szerelem című bábreklámfilm,
amelyet a villanykörtéket gyártó Tungsram
cég megrendelésére készítettek 1939-ben.
Az NFI Filmarchívum gyűjteményében és
a Tungsram archívumában is számos más
értékes, a Tungsram megrendelésére ké-

szült filmritkaság található, melyeknek fel-
dolgozása, restaurálása és bemutatása érde-
kében a két intézmény megállapodást fog
kötni.

A kommüniké felidézi, hogy a cannes-i díj-
nyertes Macskássy Gyula már a harmincas
években világszínvonalú rajz- és bábreklám-
filmeket készített. A filmes Coloriton stúdiója
eleven kapcsolatot ápolt az európai avant-
gárddal. Hamar eljutott hozzájuk a Gaspar-

color színesfilm-technológia,
amellyel olyan világhírű alkotók
dolgoztak, mint Oskar Fischin-
ger Németországban és az Egye-
sült Államokban, Len Lye
Angliában, Alexandre Alexeieff
és Berthold Bartosch Franciaor-
szágban, a magyar származású
George Pal Hollandiában és
Amerikában.

A háromrétegű nyersanyag
technológiáját, az úgynevezett
Gasparcolort egy magyar ve-
gyészmérnök, Gáspár Béla ta-
lálta fel 1931-ben Berlinben.
Később ez lett az alapja a világ-
hírű Technicolor technológiá-
nak.

A Nemzeti Filmintézet által a
múlt héten elindított FILMIO kí-
nálatában régi reklámfilmek
mellett Macskássy Gyula rövid-
filmjei, a Ceruza és a radír, a
Párbaj és a Rács is megnézhe-
tők a kiemelkedő magyar animá-
ciók között – áll az
összegzésben.

Felújították az Izzó szerelem című Tungsram-reklámfilmet



‒ Bükkaranyoson, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei községben született, amelyet
1275-ben említenek először okiratokban. Me-
séljen a faluról, családjáról, mi volt az ott-
honról cipelt batyuban?

‒ Szülőfalum egy hosszú völgyben fek-
szik, amelyiknek egyik vége a Bükk lábaihoz
ér, a másik lenyúlik az Alföld sík területéig.
A határában emelkedő – mára már, sajnos,
erdő borította – földvár arról árulkodik, hogy
lakott település volt jóval 1275 előtt is, de
hogy ekkortájt biztosan, ezt IV. Béla száza-
dokon át hagyományozódó emlékezete őrzi;
a muhi csatából menekülve a mongolok elő-
ször itt, a falut kettészelő, ám mostanság
gyér vizű patakja táplálta erdős, mocsaras ré-
szén vesztették szem elől. Aranyoson veze-
tett keresztül az üldözöttek útvonala
1596-ban is, a mezőkeresztesi csata után,
amikor a törökök voltak az üldözők, s ekkor
is a bükki erdők oltalmára vágyó magyarokat
kergették. A falu története később is, 1849-
ben, 1919-ben, a világháborúk idején a hadi
felvonulások, események története, bizonyo-
san a nagyjából tíz kilométerre eső Miskolc
közelsége miatt. A család története – noha
nem vizsgáltam a családfa gyökereit – felte-
hetően összefügg azzal, hogy a parasztfelke-
lés leverését követően a település jó része
elpusztult, majd „idegenekkel” telepítették
be. Történészek szerint főleg tótokkal – a ma
is szlovák nemzetiségű Bükkszentkereszt ott
magasodik látótávolságra tőlünk. Ezen a vi-
déken a Márkusok is – ezt fejtegette nekem
a maga zsidó voltát hangsúlyozó szocioló-
gus, Márkus István – tót származékok; édes-
anyám neve, a Máté és a közvetlen rokonság
egy része, az Ambrusok viszont erdélyi ere-
detűek lehettek. Kilyén Ilka előadásában
hallgattam a lemezén is szereplő aranyosi ka-
rácsonyi éneket, amit falunk szülötte, a Kos-
suth-díjas Bari Károly nem mástól, mint
ángyomtól, nagybátyám feleségétől, Máté
Imrénétől gyűjtött.

Akárhonnan eredt is, az ifjúkoromban úgy
1000–1100 lelket számláló, mára ezerötszáz
főre gyarapodó község apraját-nagyját egy-
valami összetartotta: a szegénység, a máról
holnapra élést kikényszerítő paraszti
gazdálkodás a legfeljebb tíz aranykoronás
agyagos, köves földeken. Túlzás ugyan, de
nem nagy: ha valakinek lovai voltak, az már
a gazdagabbak közé számított. Nekünk az öt
hold megműveléséhez teheneink voltak,
velük szántottunk, hordtuk a trágyát, takarí-
tottuk be a termést, szekereztünk akár öt-hat
kilométereket a falutól messze lévő dűlőkre.
Ez az önfenntartó gazdálkodási mód
végigkísért egyetemi éveimben is. Egészen a
diplomaszerzésig, mivel – erre büszke voltam
– szülőfalum parasztjai nem engedtek az
erőszaknak, nem alakítottak téeszt, noha a 
szervezéséhez történtek finomabb-durvább
kísérletek. Édesapám nyaranta egy cséplőgép
étetőjeként11, telente pedig az erdőgazdaság
favágójaként igyekezett egy kis
jövedelemhez jutni, majd kertészeti munkára
szegődött. Így lett Hamvas Béla munkatársa;
a filozófus-raktáros adta ki neki az ásót, gere-
blyét, hogy alapozza meg és egyengesse a
szocializmus Leninvárosig (ma: Tisza-
újváros) vezető útját. Hiába volt közel
Miskolc, az ipari fellegváros, a villanyt csak
a hatvanas évek közepén vezették be.

– A középiskolát Mezőkövesden járta ki;
mondjon néhány szót az ottani évekről, a hely
szelleméről.

– Kövesd a Matyóföld „fővárosa”, amely-
nek a szocializmus idején Szent Lászlóról 
I. László nevére keresztelt gimnáziumába
azzal a reménnyel küldtek szüleim, hogy tán
még orvos is lehet belőlem (ezért választot-
tam a latint második nyelvként). A város bi-
zonyos részei semmiben sem különböztek a
szülőfalumétól, ugyanolyan szegényes, néhol
zsúptetős házak, szűk porták, az otthoniakhoz

képest szűk, kanyargós utcák, közök voltak.
Sikertelen udvarlásaimkor figyelni kellett,
valamelyik sarkon nem ólálkodnak-e a matyó
legények, akikről úgy hírlett, nem szívlelik,
ha idegen jár a helybéli lányok után. A
híresztelések nem voltak alaptalanok: az
egyik kollégista társunkat meg is késelték. A
hely hírnevét a Zsóry-fürdőn túl a
népművészet, a matyó hímzés, a matyó babák
emelték. A gimnázium nem erőltette – a
KISZ révén sem – szocialistává
nemesedésünket. Tanáraink többsége hajlott
korú volt, a szaktárgyával törődött, tagja volt
a megyei szakfelügyelők testületének. A kol-
légiumi élet menetét eleve megszabta, hogy
a gimnáziummal egy épületben zajlott, s
hogy évtizedes hagyományokat követve a
megye legtávolabbi falvaiból is voltak diák-
társak. Mi hozta őket ide? A szegénység.
Elsős koromban csomagot kaptam otthonról,
szilvalekváros süteménnyel, amivel szégyell-
tem a társaimat megkínálni, úgyhogy meg-
penészedett. Később kiderült, hogy egy
bükkzsérci cimbora ugyanígy járt. Ezt
követően, ha csomagot kapott valaki, rögtön
szétosztottuk. Még személyesebb eset: má-
sodikos koromban ősszel bérmálkoztam.
Édesanyám igyekezett olyan keresztszülőket
választani, akiktől remélte, hogy egy téli-
kabátra való pénzt kapok. Kevesebbet tudtak
adni, csak egy ballonkabátra telt belőle –
abban teleltem ki.

– 1965–1970 között elvégezte a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemet. Ön mit
kapott ettől az ősi scholától?

– Először is: barátokat. Csoporttársaim
közül a feleségemen túl csak Ablonczy Lász-
lót, a Nemzeti Színház volt igazgatóját és
Pálffy G. Istvánt, a Magyar Televízió sok
műsort megjárt-vezetett munkatársát em-
lítem. S akik előttünk végeztek, de hamar
barátjukká fogadtak; Görömbei András, Imre
László jeles-neves irodalomtörténészekké
emelkedtek. Neveket sorolhatok még, azokét,
akik tanáraim voltak az egyetemen, aztán,
amikor a folyóirathoz, az Alföldhöz kerültem,
a kollégájuk lettem. Kovács Kálmánnal, első
főszerkesztőmmel kezdeném, aztán Juhász
Bélával, a másodikkal folytatnám (akivel
egészen a rendszerváltásig együtt „vittük” a
lapot). De nem maradhat ki az embernek is
nagyszerű Fülöp László s az időnként be-
bedolgozó Julow Viktor, aztán a Szabolcsi
Miklóssal az első strukturalista verselemző
könyvek egyikét szerző, a diákok körében
„rettegett” hírű Szuromi Lajos, továbbá a
Szegedről Barta János helyére hívott professzor,
később a legszűkebb baráti társaságunkat vál-
laló Tamás Attila sem. Vagy Dante legavatot-
tabb tudósa, Apáczai Csere János (és a
barokk stílus) monográfusa, Bán Imre.
Utoljára hagytam Barta Jánost, a legnagyobb
tekintélyű tudóst, a kicsi, mérges öregúrnak

látszót, aki a Mikszáth realizmusát kiemelő
Király Istvánnal éppúgy vitába mert szállni,
mint esztétikai kérdésekben Lukács
Györggyel. A megyei újságnál (Hajdú-bihari
Napló), ahová ötödév közepén kerültem, a
színház- és filmkritikáknak is efféleképpen
igyekeztem alapot rakni, de a glosszák,
vidéki riportok írásakor is az „életesség”, a
tárgyszerűség volt az irány- és mértékadóm.
E tekintetben nem tudott rontani rajtam a
MÚOSZ kétéves újságíró-iskolája sem, mert
az előadásokat – az esztétika szakosítót
választottam – nem járta át a marxizmus-
leninizmus szelleme, zenetörténész tanárunk-
nak köszönhetően.

– 1974-től 1993-ig dolgozott az Alföld
folyóiratnál, különböző beosztásokban. Mi-
lyen volt az arcéle akkor és milyen most, 
mennyire lehetett „begyömöszölni” a határon
túli magyar irodalmat az Aczél-féle
kultúrstratégia idején?

– Három évig olvasószerkesztő voltam, a
közöletlen kéziratokat is olvasó, a számokat
nyomdába előkészítő, aztán ’78-tól ’90-ig
főszerkesztő-helyettes, a rendszerváltást
követő három évben pedig főszerkesztő.
1991-ben úgy kaptam Soros-ösztöndíjat,
hogy az írószövetség éttermében odaintett
magához az (akkor még) egy asztalnál ülő
Csoóri Sándor és Mészöly Miklós, az
alapítvány kuratóriumának tagjai, kérdezve,
elfogadnám-e a díjat. A hivatalos közlemény
egyébként azt tudatta, hogy hárman (Villányi
László, Jenei László és én) a „szellemi
műhelyek megteremtéséért végzett többéves
munkájukért” kapják a havi tizenkétezer
forintos ösztöndíjat. A hat évvel későbbi
Petőfi Sándor Sajtószabadságdíjra sem kellett
pályáznom, ezt a kitüntetést úgy könyveltem
el, mint aki mégiscsak tett valamit a (sajtó)-
szabadságért, például azzal, hogy az MDF
(amelynek alapító tagja voltam, debreceni s
megyei szervezetének tüsténkedője, majd az
országos etikai bizottság tagja) vezetői között
Csoóritól Für Lajoson, Kiss Gy. Csabán át
Lezsák Sándorig és Csurka Istvánig, nem
beszélve Csengey Dénesről, nemigen akadt
olyan ember, aki ne lett volna a folyóirat
szerzője. Az Alföld irodalmi és művelődési
lap volt, s mindjárt, mikor eljöttem onnan, az
utóbbi jelzőt átváltotta: művészeti lett. Váltott
a tekintetben is, hogy már nem próbált egyen-
súlyozni a különböző szemléletű, stílusú
alkotások között, mint korábban, amikor 
éppúgy közölte Németh László Harc a jólét
ellen című, sokáig kiadatlan drámáját, mint
az ugyancsak a hagyatékban hagyott Széna-
boglyát Kassák Lajostól. A ’93 utáni, hosszú
periódusról röviden, példálózva: mind za-
matát, mind formáját tekintve olyan almát
kínált, ami messze esett a Barta-iskola
fájától. Odakerülésem idején az Alföld
különben az Illyés Gyula rajzolta „ötágú
síp”-ból hármat szinte magától értetődőn
szólaltatott meg. A főszerkesztő, Kovács
Kálmán Újvidéken volt vendégtanár,
Görömbei András belső munkatárs Pozsony-
ban (is) kutatott aspiránsként, az erdélyi iro-
dalom iránti érdeklődést pedig – már az
ötvenes években – főként az a Tóth Béla tar-
totta ébren, aki Székelyudvarhelyen Kányádi
Sándor magyartanára volt. Furcsállható
ugyan, de a külhoni magyar szerzők „köz-
leményein” elvétve ha megakadt a
pártközponti, minisztériumi vagy tájékoz-
tatási hivatali éber figyelők szeme – írásbeli
fegyelmit például többedmagammal nem mi-
attuk, hanem Csalogh Zsolt és Tóth Erzsébet
írásainak közlése miatt kaptam, miután
nekünk támadt a Népszabadság is.

– Szerkesztői és tanári pályája során sok
olyan emberrel találkozott, akik a magyar
irodalom és társadalom hírességei közé tar-
toznak. Kire büszke?

– Találkozás helyett inkább kapcsolatba
kerülésről beszélnék, hisz – mondjuk – Castel

Gandolfóban a római hungarológiai 
kongresszus résztvevőjeként „találkoztam”
II. János Pál pápával is, Orbán Viktorral
pedig friss Széchenyi-díjasként egy asztalnál
vacsorázhattam, s azután is beszélgettünk.
Híressé lett barátaimmal való kapcsolataim-
ról már ejtettem szót, de szégyellném, ha
elfelejteném megemlíteni, túl a tiszteleten,
mennyire hozzám közel állónak éreztem és
tartottam (itt igazából jelen időben kellene fo-
galmaznom) monográfiáim „hőseit”, a
szlovákiai Gál Sándort és Dobos Lászlót, a
„hazai” Ágh Istvánt, a zilahi-jajdoni Szilágyi
Istvánt, vagy akiknek a műveiről többször
írtam, Csoóri Sándort, Páskándi Gézát. A sor
Ács Alajossal folytatódhatna, a szat-
márnémeti színész direktorral, akinek a Bu-
jorului utcai házába úgy jártunk, mintha
hazamennénk. Csak így egy másik volt színi-
igazgatóhoz, Sylvester Lajoshoz: ő kalauzolt
Sepsiszentgyörgytől Zágonon, Csernátonon
át egészen Uzvölgyéig, a Kárpátok bokájáig.
„Sapsiban” Farkas Árpádékhoz, Kolozsvárott
Horváth Aranyékhoz sem csengethettünk úgy
be, hogy ne tárt karokkal vártak volna. De
Kányádi Sándor és Szilágyi István sem az
ajtóra mutatott, miután bekopogtattunk hoz-
zájuk… Marosvásárhelyt az ablakon kellett
zörgetnünk, ha Sütő Andrásékhoz mentünk,
akár futó látogatásra, akár Sikaszóra tartva,
ahol egy hetet vendégeskedhettünk náluk, be-
járva a Varságot. Innen-onnan másokat is il-
lenék még említenem: a „távkapcsolatos”
Bölöni Domokost, Gálfalvi Györgyéket,
Hadnagy Gézáékat például. Feleségemmel
együtt sokuknak, főként persze debreceni
autós barátainknak köszönhetjük, hogy alig-
alig van nem Erdély, de Románia magyarok
lakta részein olyan vidék, történelmi-irodalmi
nevezetességű hely, ahol ne fordultunk volna
meg, a szívünkhöz legközelebb eső
Gyimesektől hazafelé tartva Kalotaszegig
vagy észak felé araszolva a máramarosi
hegyekig.

– Milyen díjat kapott eddig?
– Kölcsey-díj (1995), József Attila-díj

(1997), Tamási Áron-díj (2007), Hídverő díj
(2008), Széchenyi-díj (2015).

– Befejezésül, kérem, mondjon néhány szót
családjáról, hétköznapjairól.

– Három gyermekünk van, Katalin, Balázs
és Ágnes. A magyar szakos diplomás
lányunk televíziós szerkesztő, a fiunk – aki
már örökölt valamit tőlünk: Erdély sze-
retetét – régészeti ásatások szervezője, a
legkisebb angol szakos tanárként külföldi
televíziós csatornák filmjeinek a fordítója.
Van két ritkán látott unokánk: Málna Róza
és Csongor. A feleségem Cs. Nagy Ibolya,
középiskolás korában az Ifjúsági Rádió Így
írunk mi pályázatának nyertese volt, novel-
lája Ördögh Szilveszter, Wehner Tibor,
Döbrentey Ildikó, Spiró György és mások
írásaival együtt megjelent a Ne féltsétek
őket! című antológiában. A diploma után hi-
vatalosan (azaz a háztartásbeli munkája mel-
lett) a megyei lap kulturális rovatánál, majd
a Csokonai Kiadóban, illetve a Kossuth
Lajos Tudományegyetem kiadójában dolgo-
zott. Az 1944 után először megjelent Szabó
Dezső-regény, Az elsodort falu felelős
szerkesztője volt, gondozta a Kányádi Sán-
dor, illetve Szilágyi István munkásságáról
szóló tanulmányköteteket, 1993 és 2006
között Sütő négy könyvét is (Szemet szóért,
Heródes napjai, Erdélyi változatlanságok,
Létvégi hajrában). Kritikakötetei jelentek
meg, és az utóbbi években két, az enyémhez
hasonlóan az erdélyi folyóiratokban visszhang-
talan maradt monográfiája Farkas Árpádról és
Király Lászlóról. Habár József Attila-díjas, az
évek haladtával úgy érzem, több elismerést
érdemelt volna, s elhappoltam előle egy-két ju-
talmat, díjat. Hétköznapjaink? Mindig van fe-
ladat – írásbeli. Csak előtte olvasni kell, amit
amúgy is szeretünk.

Székely Ferenc

Támogatók:
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Születésnapi beszélgetés a 75 éves Márkus Béla 
debreceni irodalomtörténésszel

11A cséplőgépre feladott kévét elvágó és a dobba való beszórást végző személy



Péntek Imre Csipetnyi ég című verseskötete kapta a
Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Irodalmi Tagoza-
tának az év legjobb könyvét elismerő díját – közölte a
testület pénteken az MTI-vel.

A 2020-as Könyv Nívódíjat megosztva nyerte el Kenéz Ferenc
A visszaírt betű (Válogatott versek) című kötete és Monostori
Imre irodalomtörténész, kritikus Kéve és kereszt – Kritikai rajzok
című esszékötete – olvasható a közleményben.

A díjakat hagyományosan az Élőfolyóirat-sorozat estjén adják
át, de idén a vírusjárvány miatt ezt későbbi időpontra halasztották.
Az okleveleket és pénzdíjat a nyertes szerzőkhöz eljuttatják.

Mint írják, az idei év különlegessége, hogy két válogatott ver-
seskötetet is díjazott az MMA Irodalmi Tagozatba tartozó 39 aka-
démikusa.

Az Irodalmi Tagozat Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, aka-
démikus, a nemzet művésze javaslatára hat évvel ezelőtt döntött

úgy, hogy megalapítja az Év Legjobb Könyve Díjat és a könyves
nívódíjakat, amelyekre a jelölteket minden év novembere és a kö-
vetkező év októbere között megjelenő könyvek közül műfajtól
függetlenül választják ki.

Az Irodalmi Tagozatban tevékenykedő akadémiai tagok min-
den évben javaslatot tesznek a díjazottakra, majd titkos szavazás-
sal döntenek arról, hogy az előterjesztettek közül kik a
legérdemesebbek. Idén a 19 jelölt könyv közül választották ki on-
line szavazás útján a két verseskötetet és az esszéket, kritikákat
tartalmazó összefoglaló tanulmánykötetet.

A közlemény idézi Mezey Katalint, az MMA Irodalmi Tago-
zatának vezetőjét, aki azt mondta, hogy bár műfaji megkötés
nincs, mégis a hat év alatt gyakran verseskönyvnek ítélték oda a
pénzjutalommal járó díjakat, azért is, hogy ez a díj felhívja az
olvasók figyelmét a kortárs magyar líra jelentős teljesítménye-
ire.

A bomlás virágai – Fejezetek a Hórusz
Archívumból címmel nyílt kiállítás
kedden; a Műcsarnok tárlata, amely
Kardos Sándor Kossuth- és Balázs
Béla-díjas operatőr privátfotó-gyűjte-
ményéből ad válogatást, virtuálisan
bejárható, és online tárlatvezetések
keretében is megtekinthető.

A kiállítás kedd esti online megnyitóján
Szegő György, a Műcsarnok művészeti igaz-
gatója elmondta: amikor több évtizeddel ez-
előtt Kardos Sándor elkezdte gyűjteni a
képeket, többnyire feleslegessé vált fotókat,
műtermi, régi fotókat, üveglemezeket, filme-
ket és papírképeket szedett össze, ami ma
már tízezres léptékű gyűjteményt jelent.

Az igazgató köszöntőjében Susan Sontagot
idézte, aki azt mondta, hogy a fotó csak töre-
dék. „Ilyen töredékek válogatását látjuk itt is”
– mondta, hozzátéve: az látható a kiállításon,
hogy hogyan foglalkoztak a fotóval az elmúlt
évszázadban a privát fotókat használó és ké-
szítő egyszerű emberek. Nemcsak műtermek-
ben csináltattak képeket, hanem ők maguk is
készítettek felvételeket.

„Ebből kiválasztani azt, ami azt a bizo-
nyos töredéket egy világegésszé rakja össze,
szociálpszichológiai és szociográfiai mester-
feladat, amit a gyűjtemény fantasztikusan
képvisel” – fogalmazott.

Mint mondta, a válogatásnak van egy
olyan esztétikai dimenziója is, hogy meg-
bomlik valahol a papírkép kémiai, biológiai
egyensúlya, és olyan eltolódás keletkezik,
amitől gyönyörű új képek születnek. Megfe-

lelően annak, hogy nemcsak gondolati érte-
lemben hoz létre esztétikumot a fotó, hanem
egy olyan, nem előre kalkulálható dimenzió-
ban is, mint ami a véletlen – mondta.

A kiállítást megnyitó Bereményi Géza író
kiemelte: a hetven fotóból álló, a mai válsá-
gos időkhöz nagyon is jól illeszkedő kiállítás
csupa mechanikusan befolyásolt vagy elro-
hadt negatívból áll. „Talált, észrevett, megér-
tett fényképekből áll” – mondta, hozzátéve,
hogy Kardos Sándor látta meg, fedezte fel,
állította művészi sorrendbe, tárta a közönség
elé a képeket.

Mint mondta, a kiállítás fotói három téma-
körbe csoportosíthatók: mechanikus beavat-

kozás történt a fotóban, a negatív magától
megváltozott, vagy a fotó új tartalmat nyert a
körülmények változása miatt. Csak az össze-
állításukba és a felfedezésükbe avatkozott be
Kardos Sándor, egyébként magukért beszél-
nek a képek – hangsúlyozta.

Arról beszélt, hogy láthatók szándékos
képi beavatkozást tartalmazó, roncsolt fény-
képek, amelyeknek bizonyos szereplőit kira-
dírozták, arctalanná tették. A második
csoportba tartozó, véletlenül megrongálódott
képek esztétikája megváltozott a nem megfe-
lelő kidolgozásnak vagy tárolásnak köszön-
hetően, és így a hiba – például a penész, a
gomba, a megolvadt vagy a megrepedt emul-

zió – a fotók lényegi alkotóelemévé vált. A
harmadik csoportba sorolt képek esetében a
történelem folyamán, a körülmények válto-
zása következtében a fotó új értelmet nyer.

„Kardos Sándor kiállítása igazi fotóművé-
szeti kiállítás, amennyiben azt mutatja meg,
hogy a jelen időnek, a megörökített pillanat-
nak micsoda rafinált köze van az örökléthez”
– mondta, hozzátéve: ez a meglátás vagy in-
kább átható belátás különösen jelentős most,
a világjárvány idején.

A kiállítás, amelynek kurátora Haris
László fotóművész, a http://mucsarnok.hu/
panoramafoto/bomlas_viragai/ linken érhető
el és járható be virtuálisan.

Essig József 1938. június 18-án született az Arad me-
gyei Fazekasvarsándon, evangélikus lelkészi családban.
Későbbi pályáját felnőttként családi fotózással kezdte,
majd az 1990-es években fordult a kamera, a mozgókép
világa felé. Csép Sándor meghívására hamarosan a ko-
lozsvári televízió magyar adásának operatőre lett, ahol
számtalan értékes filmet alkotott mint operatőr, rendező
vagy szerkesztő. Kedvelt műfajai a portré, a filmes ese-
ménybemutató és a dokumentumfilm voltak.

Amint azt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-
let közleménye tudatja, Essig József huszonöt éve indí-
totta feleségével, Essigné Kacsó Klárával a zsoboki
művésztáborokat, 2001-es nyugdíjazása után pedig meg-
alapította a Reményik Sándor Művészstúdió Alapítványt,
az ő kezdeményezésére és főszervezésében indult útjára
az évenkénti Reményik-megemlékezések sorozata, mely-
ben mindig partnerként tekintett az EMKE-re. Így rende-
zett a két szervezet Reményik előtt tisztelgő eseményeket

többek között (Kolozsvár mellett) Besztercén és Radna-
borbereken, Aradon, Debrecenben vagy éppen Budapes-
ten, illetve legutóbb nagyszabású, egynapos programot
Reményik Sándor születésének 130. évfordulóján Kolozs-
váron, melynek összefoglaló filmjeit is ő készítette (meg-
tekinthetők az EMKE YouTube-csatornáján). Ez utóbbi
esemény felvidéki és magyarországi programpontjait a
járvány miatt későbbre kellett halasztani, melyeken Essig
József sajnos már nem vehet részt. Ezeket az eseményeket
az ő emlékének is ajánlják majd.

Essig József más szálon is kapcsolódik az EMKE-hez:
eseményeik állandó, szerény krónikásaként megörökített
számos ünnepi pillanatot, megható vagy felemelő ese-
ményt mind az országos elnökség, mind a Györkös Mányi
Albert-emlékház rendezvényein.

Az EMKE 2017-ben Essig Józsefnek a kultúra és civil
kezdeményezések területén nyújtott szerteágazó tevé-
kenységéért Janovics Jenő-díjat adományozott.
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Elhunyt Essig József fotóművész, operatőr

Virtuálisan látogatható A bomlás virágai 
– Fejezetek a Hórusz Archívumból című kiállítás

Péntek Imre Csipetnyi ég című verseskötetét választotta
az MMA az év legjobb könyvének



ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (9671-I)

ELADÓ teljes Airbrush festőfelszerelés,
egy 1200 W-os Skil polírozó és
ajándékozok nyáron született
aranyhalakat. Tel. 0745-574-709. (9794)

MINDENFÉLE

A 2020. november 25-i részvétnyilvá-
nításban megjelent sajnálatos téve-
dés miatt elnézést kérünk az
érintettektől és KISS MAGDA tanár-
nőtől. Az Építészeti Technikum 1969-
ben végzett diákjai. (9841-I)

FESTÉST, vakolást, csempézést, gipsz-
kartonszerelést, parkettázást  vállalok.
Tel. 0749-564-921, 0771-393-848. (9684)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást, udvartakarítást és bármi-
lyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Fájt nézni a szenvedésed, mégis
nehéz volt elengedni a kezed.
Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet reménykedve vi-
seltél magadban. A te szíved
pihen, a miénk vérzik, mert a fáj-
dalmat csak az élők érzik.”
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk novem-
ber 30-án a drága férjre, édes-
apára, apósra, nagyapára,
CSEKE DOMOKOSRA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi szerető felesége, fia,
menye és unokája. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 30-án, halálának 18. évfordu-
lóján SZABÓ ZOLTÁNRA, az
önfeláldozó, drága jó apára,
nagyapára, szerető férjre. Emlé-
ked örökké őrizzük szívünkben.
Nyugodj békében! Torontóból
szerető fiad, Lóránt, felesége,
Gabriella, unokáid, Boglárka és
Bence. (sz.-I)

Szavakkal el nem mondható,
versben le nem írható, hogy
mennyire hiányzol. Nincs rá szó,
nincs rá hang, és nincs senki, aki
visszaad. Amíg élünk, erre nincs
vigasz. Telhetnek hónapok, múl-
hatnak évek, szívből szeretünk,
nem feledünk téged.
Mély fájdalommal emlékezünk
drága édesanyánkra, FOGARASI
IBOLYA volt jeddi lakosra halálá-
nak első évfordulóján. Emlékét
őrzi két lánya, Hajnal és Márta,
valamint azok családja. (9835-I)

Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 28-án, amikor a kegyetlen
halál egy éve elrabolta közülünk
a felejthetetlen, drága jó édes-
anyát, nagymamát és dédmamát,
a maroskeresztúri CSERNÁT 
ROZÁLIÁT. A gyászoló család.
(9834)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama, 

özv. GÁL ROZÁLIA 
szül. Elek  

88 évesen örök nyugalomra ta-
lált. Búcsúzunk tőle és elkísérjük
utolsó útján november 28-án,
szombaton  13 órakor a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. Angyalok kísérjenek az örök
Istenhez. Emléke szívünkben
mindig élni fog. 
Fiad, János, unokád, Balázs és
családja. (9827-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
gyermek, a mezőmadarasi szüle-
tésű 

NAGY ELEMÉR 
életének 52. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunk temetése 29-én, vasárnap 15
órakor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (az új kórház mögött). 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(9821-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,

HUKA ILDIKÓ
nagyon sok diák szeretett

Ildikó nénije 
november 26-án eltávozott közü-
lünk. December 2-án helyezzük
örök nyugalomra Sepsiszentgyör-
gyön, a Vártemplom sírkertjében.
Marosvásárhelyen egy későbbi idő-
pontban szervezünk megemléke-
zést drága édesanyánknak.
Örök szeretettel fiai, Nagy Karcsi és
Nagy Zsolt, valamint családjuk. (-I)

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

dr. SZABÓ ZOLTÁN 
röntgenorvos, 

a MOGYE 1975-ben végzett 
hallgatója 

2020. november 20-án visszaadta
lelkét Teremtőjének Magyaror-
szágon, koronavírusban. 
Búcsúzik tőle felesége, Ildikó,
leánya, Emese, veje, Péter, uno-
kái: Zsolt és Eszter, apatársa,
Gábor, anyatársa, Blanka, nő-
vére, Erzsó és családja, húgai:
Irén és férje, Kati és Zsuzsa, va-
lamint a távoli rokonok, ismerő-
sök, kollégák és barátok. 
Hamvait 2020. december 1-jén he-
lyezzük örök nyugalomra Magyar-
országon. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (9830-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy 79
éves korában hosszú betegség
után elhunyt 

KOVÁCS PÁL 
a MIU oktatómestere.

Eltemettük a református temető-
ben 2020. november 26-án. 

Barátai. (9826)

Szívem rezgésével, háborgó lel-
kem fájdalmával búcsúzom a
szeretett sógortól, baráttól, 

KERESZTES ADOLF 
ludasi lakostól. Nyugodjál béké-
ben! Isten vele, Isten velünk! 

Varga Lóránt. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült lélekkel értesül-
tünk volt kollégánk, NAGY
ZOLTÁN tanár hirtelen halálá-
ról. Maradandó emberi értéke-
ket hordozó, azokat nemzedé-
keknek továbbadó, hűséges
pedagógus volt. Egyszerű-
sége, őszintesége, segítő jó-
indulata, tudása példaértékű.
ÉVA, imádságos lélekkel
veled vagyunk, őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak.
Emlékét kegyelettel megőriz-
zük. Bustya Mária és Makkai
Márta tanárnők. (9829-I)
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Támogatás magán- és jogi személyek számára a járvány idején

Adókedvezmény a kereskedelmi tevékenységet folytató
épülettulajdonosoknak vagy -bérlőknek

A marosvásárhelyi tanács  november 26-i, csütörtöki soros ülésén határozattervezetet fogadott el,
amely értelmében adókedvezményt nyújtanak az éves épületadók és -illetékek befizetésénél a 2020.
évi sürgősségi, illetve veszélyhelyzet idejére.

A Soós Zoltán polgármester által kezdeményezett tervezet értelmében 50%-ig terjedően csökkentik
az éves épületadót a magán- vagy jogi személyek tulajdonában levő, nem lakhatási rendeltetésű in-
gatlanoknál.

Kik részesülhetnek a kedvezményben?
1. Azok az épülettulajdonosok, akik saját kereskedelmi tevékenységet folytatnak az ingatlanban,

vagy bérleti, használati vagy egyéb szerződés alapján kiadták más vállalkozóknak, akiket a sürgősségi,
illetve veszélyhelyzet idejére  a törvény kötelezett arra, hogy teljes mértékben felfüggesszék a gazda-
sági tevékenységüket. Kedvezményt kapnak azok is, akik rendelkeznek a gazdasági, energiaügyi és
üzleti környezeti minisztérium által kibocsátott veszélyhelyzeti bizonyítvánnyal, amely igazolja a gaz-
dasági tevékenység részleges megszakítását.

2. Azok az ingatlanhasználók, -bérlők, akiknek a törvény értelmében kötelező módon fel kellett
függeszteniük a kereskedelmi tevékenységüket a járvány idejére, mentesülnek a havi épületadó befi-
zetése alól.

Ahhoz, hogy ezeket a kedvezményeket megkapják, az épülettulajdonosoknak kérvényt és egyéni
felelősségvállalási nyilatkozatot kell benyújtaniuk 2020. december 21-ig a városháza helyi adók és il-
leték igazgatóságára.

Egy másik határozattervezet – amelyet szintén Soós Zoltán polgármester kezdeményezett, és a helyi
tanács elfogadta – a „Marosvásárhelyi tanintézetek kapacitásának megerősítése a SARS-CoV-2 vírus
okozta 2020. évi világjárvány által előidézett helyzet kezelése érdekében” elnevezésű projektre és
annak költségeire vonatkozik. A projekt értelmében a tanintézeteket ellátják a diákok és tanárok te-
vékenységéhez szükséges védőfelszerelésekkel és orvosi eszközökkel: védőmaszkok felnőttek és gye-
rekek számára, egyszer használatos védőruhák, közepes erősségű felületi fertőtlenítőszerek,
porlasztó-fertőtlenítő, kézfertőtlenítő, digitális infravörös hőmérő, baktérium elleni UV-lámpa, por-
lasztással fertőtlenítő automata berendezések és érzékelővel ellátott kézfertőtlenítő-adagoló.

Mindezeket több mint 25.000 óvodás és iskolás, valamint 3725 tanár, nem oktató és kisegítő sze-
mélyzet veheti igénybe a marosvásárhelyi tanintézetekben.

A projekt összértéke 19.944.434,63 lej, ebből a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal önrésze
57.120,00 lej.

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket a Maros megyére vonatkozó, a
2020–2025-ös időszakra a hulladékgazdálkodási tervhez kidolgozott környezeti
jelentés lezárásáról és a tervjavaslat elérhetőségéről.

A tervjavaslat és a környezeti jelentés tanulmányozhatók a következő internetes
oldalon: http://apmms.anpm.ro.

Az érdekelt személyek megjegyzéseiket és javaslataikat benyújthatják írásban a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz.
alatti postacímére elküldve vagy elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro
címre, valamint a Maros Megyei Tanács cjmures@cjmures.ro elektronikus címére
(az újságban megjelenő utolsó közleménytől számított 45 naptári napon belül).

„Fényes csillag ragyog nyugodt tó
vizén, 
Nem hullámzik már, nem fújja a szél. 
Sejtelmes sötétben suttognak a fák, 
Valaki elment, érzi a világ.”
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehe-
let…
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer még találkozunk veled.
Hogy egy édesanya milyen drága kincs,
Csak az tudja, akinek már nincs.
Emléke él és élni fog, amíg a szívünk a földön dobog.
Őrizzük a képét, mosolyát, hangját és minden mozdulatát.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napján, novem-
ber 28-án a pótolhatatlan, hűséges, szerető feleségre, önfelál-
dozó, drága jó édesanyára, rokonra, a mezőfelei születésű
NAGY IRÉNRE halálának hetedik évfordulóján. 
Bánatos férje, Jani, lánya, Irénke és szerettei. Akik ismerték és
tisztelték, kérjük, áldozzanak egy percet emlékének.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…”

(Juhász Gyula) (9833-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE 
VILLANYSZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Amit
ajánlunk: vonzó jövedelem. Tel: 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17
óra között. Jelentkezésüket az alábbi e-mail-címre várjuk: 
office@consuselectric.ro (65166-I)
BUKARESTI, román anyanyelvű magántanár ONLINE TÁRSAL-
GÁSI ROMÁNÓRÁT tart bármilyen korosztály számára. 50 lej egy
óra. Tel. 0742-201-900. (p.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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LÉGY TE AZ, AKI ÖSZTÖNÖZ ÉS VÉD MÁSOKAT!    A VíRUS ÖL. LÉGY ÓVATOS!


