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Bérlőből lakástulajdonos

Marosszentannán is értékesítik az ANL-es lakásokat

Marosvásárhelyen
indul
a Tamási-emlékév

A magyar kultúra napja alkalmából
Marosvásárhelyen kezdődik a Tamási
Áron-emlékév, amelyet a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága indít a 125 éve született
író emlékére.

____________3.
Hunyadi Mária
minitextiljei
Bukarestben

A marosvásárhelyi művésznő két új
alkotása több mint egy hónapon át
vonta magára a fővárosi művészetkedvelő közönség figyelmét a 2021.
december 8-án megnyitott X. országos minitextil-kiállításon.

____________4.
Festészeti szalon
világjárvány idején
Állami alapból épített lakások Marosszentannán

Fotó: Nagy Tibor

A fiataloknak szánt, állami alapokból épített lakások (ANL) ség meghatározza a községközpontban állami alapból épített
bérleti díját és vételárát hivatott rendezni az a kormányren- lakások árát, és értékesíthesse azokat.
delet, amelynek alkalmazási szabályozását tavaly októberi
Szer Pálosy Piroska
ülésén az RMDSZ javaslatára fogadta el a kormány. Marosszentanna önkormányzata is arra vár, hogy a lakásügynök(Folytatás a 2. oldalon)

Sajnos a pandémia a kiállítások szokásrendjét, eseményszerűségét és
kapcsolatteremtő alkalmait is annyira
korlátok közé szorította, hogy a tárlatkrónikák címébe is besettenkedik
immár. Hiába reméltük, hogy visszatérhetünk a régi, ünnepélyes, mégis
barátian meghitt, népes közönség jelenlétében zajló megnyitókhoz s az
azokat követő kellemes csevejhez, a
járvány egymást követő hullámai
szervezőt, művészt, kurátort, tárlatlátogatót egyaránt szigorított szabályok
közé kényszerítenek.

____________5.

VÉSZHELYZET
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A Nap kel
8 óra 2 perckor,
lenyugszik
17 óra 2 perckor.
Az év 15. napja,
hátravan 350 nap.

Ma LORÁND és LÓRÁNT,
holnap GUSZTÁV és STEFÁNIA
napja.
GUSZTÁV: ósvéd név, jelentése: a
gótok támasza.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. január 14.

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

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9435
4,3131
1,3928

252,8267

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

A jelenléti oktatás a kórházak
leterheltségének függvénye

Az eddigi kritériumokat módosítva, a kórházak leterheltségétől tette függővé csütörtök este elfogadott határozatában az
országos járványügyi testület (CNSU) a jelenléti oktatást az
iskolákban és az óvodákban.

Eszerint online oktatásra térnek át a tanintézetek azokban a megyékben,
amelyekben a koronavírusos betegek kezelésére szánt kórházi ágyak több
mint 75 százaléka foglalt. Az iskolák és az óvodák akkor térhetnek vissza
a digitális tanrendről a jelenléti oktatáshoz, ha a megyében a koronavírusos
betegek kezelésére szánt kórházi ágyak kihasználtsága 70 százalék alá csökken. További új szabály lesz, hogy tíz napig online oktatásra térnek át azok
az iskolai osztályok vagy óvodai csoportok, amelyekben legkevesebb három
gyerek igazoltan megfertőződött koronavírussal. A jelenlegi előírások szerint már akkor felfüggesztik a jelenléti oktatást a csoportokban vagy osztályokban, ha legalább egy gyerek igazoltan fertőzött. (Agerpres)

Tíz százalékkal nőttek a nyugdíjak
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Bérlőből lakástulajdonos

(Folytatás az 1. oldalról)
A Marosszentannán állami alapból épített tömbházakban az önkormányzat költségvetéséből új
gázhálózatot építettek ki a lakásonkénti fűtésrendszer kialakítására,
mivel a közös fűtéshálózattal nagyon sok gond volt. Amint a fejlesztési minisztérium meghatározza az ANL-es lakások értékét,
azok eladhatóvá válnak. Az önkormányzat költségén elkészítették a
lakrészek felosztását is, így már
semmi akadálya annak, hogy elsődlegesen a jelenlegi bérlőként ott
lakók tulajdonosokká váljanak, és
a továbbiakban maguk gondoskodjanak az ingatlanok és a közös tulajdon
karbantartásáról
–
tájékoztatott Dumitru Moldovan,
Marosszentanna község polgármestere.
Tavaly november elsején megjelent a Hivatalos Közlönyben a
2021. évi 1.174-es számú kormányrendelet, amellyel módosították az 1998. évi 152-es számú
törvényt annak érdekében, hogy az
állami alapból épített lakások
2020-ban megugrott bérleti díjait
és az eladási árakat is csökkenthessék. Az új szabályozásnak köszönhetően a törvény alkalmazható az
országban, és a fiatalok méltányos
áron vehetnek lakást – jelentette
be az októberi kormányülés után
Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Dumitru Moldovan

Az Országos Lakásügynökség
(ANL) által épített lakások vételára és bérleti díja 2020-ban szinte
megduplázódott azt követően,
hogy megugrott az építőanyagok
ára, és az építőiparban béremeléseket rendeltek el, ugyanis a korábbi szabályozás szerint egy
lakás eladási árának fedeznie kellett egy újabb lakás építési költségeit. Az említett kormányrendelet
révén visszatértek az ANL-es lakások 2019-ben alkalmazott áraihoz.
Az új rendelkezések értelmében
a vételár a szóban forgó lakások
megépítésének költségeiből indul
ki, az építés évétől függetlenül,

Fotó: Nagy Tibor

abból vonja le az addig kifizetett
lakbért, az amortizációs költségeket, és a település besorolásának
megfelelően állapítják meg az értékét. Így például egy kolozsvári,
2003-ban épített 62 négyzetméteres lakásnak, amely 2019-ben hozzávetőleg 97 ezer lejbe került,
2020-ban közel 162 ezer lejre ugrott az ára, a közvitára bocsátott
rendelet értelmében 2021-ben hozzávetőleg 86 ezer lejbe kerülne.
Egy községi, 2010-ben épített 107
négyzetméteres lakás, amely 2019ben 137 ezer lejbe került, és 2020ban 232 ezer lejre ugrott az ára, a
rendelkezés értelmében 153 ezer
lejbe kerülhet.

Maros megyében 67 ezer nyugdíjas jogosult kiegészítő anyagi támogatásra

Azoknak a nyugdíjasoknak,
akik 1600 lej alatti nyugdíjjal
rendelkeznek, egyszeri alkalommal januárban támogatást folyósítanak. Ez a
támogatás
a
nyugdíjjal
együtt érkezik, összege változó, 2200 lejig pótolják fel a
juttatást. A támogatást a kisnyugdíjasok anyagi terheinek
enyhítésére, a megnövekedett energiaárak kompenzálására folyósítják, azonban a
kormány 132-es számú sürgősségi rendelete ezt nem
mondja ki tételesen.

Mezey Sarolta

Neagoe Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy a
megyében 67 ezer nyugdíjas jogosult erre a juttatásra. A jogosultak
körébe három kategória sorolható:
62.500-an a társadalombiztosítási
rendszer nyugdíjasai, 3600-an kollektívnyugdíjasok, a többi olyan
személy, aki a speciális törvények
alkalmazása nyomán részesül
pótlékban. Ezeknek a személyeknek a havi járandósága kevesebb
mint 1600 lej. A támogatás 600 és

1200 lej között változik, például
600 lejt kap, akinek 1600 lej
nyugdíja van, s 1200 lejt az, akinek 1000 lej a járandósága. A
nyugdíj és a támogatás értéke
együtt 2200 lej. A támogatást
sokan megkapták már, s az elkövetkező napokban minden jogosult kézhez kapja. A támogatást
egy alkalommal adják, januárban.
Hogy mi lesz az elkövetkező
években, nem lehet tudni – mondotta az igazgató.
Olvasóink kérdésére válaszolva
az igazgató elmondta, hogy a támogatást csak azoknak a nyugdíjasoknak folyósítják, akik állandó
romániai lakhellyel rendelkeznek,
azaz itt laknak az országban. Akik
külföldön laknak, s romániai nyugdíjjal is rendelkeznek, nem jogosultak rá.
1442 lejről 1586 lejre nőtt
a nyugdíjpont értéke
2022. január elsejétől 10 százalékkal emelték a nyugdíjakat. A
nyugdíjpont értéke 1442 lejről
1586 lejre emelkedett. Az emelést
minden kategóriánál alkalmazzák.
A minimális szociális nyugdíj 800
lejről 1000 lejre nőtt – részletezte
az igazgató.

Nőtt a temetkezési segély is
A temetkezési segély január elsejétől 6095 lej, tavaly 5380 lej
volt. Ebben elhalálozás esetén a
nyugdíjasok, a társadalombiztosítási rendszer biztosítottjai, az alkalmazottak hozzátartozói részesülnek.

A temetkezési segély felét, azaz
3048 lejt folyósítják annak a nyugdíjasnak vagy biztosított személynek, akinek családtagja halálozik
el. A temetkezési segély összege a
mindenkori országos bruttó átlagbérrel egyenlő, jelen esetben 6095
lej. Ami a gyógykezelési jegye-

ket illeti, az igazgató elmondta,
hogy még semmi újdonságról
nem tud beszámolni, hiszen január végén kapják meg az
Országos Nyugdíjpénztár elnökének rendeletét, amelyben leszögezik a kezelési jegyek
odaítélésének feltételeit.

Fotó: Nagy Tibor

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND
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Színek magánya

Nagy Attila

Megtalál néhány szó azokból

Melyek maradtak kardalokból
Melyekre épített Monteverdi

S kiszólt belőlük Pierre Reverdy
Kockázom velük mint a gyermek

Kockáznak velem szépek szerelmek
Mettől meddig és hová lenni

Megfutni vagy éppen teremni
Felzúg a színek hulló magánya

Szellő fúj szirmot az állra vállra

Estébe hajlón ballag ki hallgat

Mormolja: semmi meg nem zavarhat

2022. január 1.

Marosvásárhelyen indul a Tamási-emlékév
Jó ember… Both Gyula fotója

A magyar kultúra napja alkalmából Marosvásárhelyen kezdődik a Tamási
Áron-emlékév, amelyet a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága indít a 125 éve született író emlékére. A Tamási-életmű köré szerveződő eseményekről, a január 22-i marosvásárhelyi rendezvényekről már
szóltunk előzetesen lapunkban, a későbbi fontosabb megnyilvánulásokról is
igyekszünk majd idejében tájékoztatni olvasóinkat. Mai mellékletünkből sem
hiányozhatnak a Tamásihoz kapcsolódó érdekességek.

Magdó, az Énekes madár*

1965 júniusának valamelyik szombat dél- mondta előzőleg. A Kálvin téren virágot váutánján vacsorára vitt magával Tamási Áron sárolt, azzal mentünk a Baross utcai lakásba,
második feleségéhez, Salgó Magdolnához. ahol Magdó nővérével, Olga nénivel élt.
— Be szeretnélek mutatni Magdónak —
Magdó szülei kezdetben Nagyenyeden

Az író szobája a farkaslaki Tamási-emlékházban

Forrás: Facebook honlap

laktak, a gyermekeik, így Magdó is, ott születtek; csak később költöztek Kolozsvárra,
ahol a Rákóczi út 22. alatt szép házat építettek, székelykapuval.
Magdóval Tamási Áron 1932-ben, az Ábel
első könyvének megjelenése után, Kolozsváron ismerkedett meg. Magdó éppen látogatóban tartózkodott otthon, ugyanis ez időben a
bécsi Képzőművészeti Akadémia hallgatója
volt, és már eljegyzett, „gyűrűs” menyasszonya egy ottani gyártulajdonosnak. Megismerkedésük után Tamási rövidesen megírja az
Énekes madár című székely népi játékát. A
mű 1934-ben könyv alakban is megjelent,
amelyet „az ő Énekes madár-jának” ajánlott
„a szerencsés szerző”. Az Énekes madár kicsi
Magdója mellett Tamási Áron más műveibe
is bevonult Magdó, legtöbbször saját nevével. Például a Halhatatlan szivarok-ba (először 1933-ban, utóbb a Tiszta beszéd című
könyvben – Bukarest, 1981 – jelent meg),
vagy a Téli verőfény című, 1941-ben Farkaslakán írt „hazai tudósításába”. Magdóval
mintegy másfél évtizedig – szerelmei közül
a leghosszabb ideig – élt együtt; a nagy Tamási-művek zöme Magdó mellett született.
Magdó tehetséges grafikus és festő is volt.
Megfestette Tamási Áron édesanyját, ez az
ismert kép ott függött Tamási Áron íróasztala
fölött. Tamási Áronról pedig jól sikerült linómetszetet készített; ez a kép Magdónál maradt, pesti lakásának falán többször láthattam.
A Jégtörő Mátyás legszebb kiadásának
(Révai, 1936) borító- és kötésterve szintén
Salgó Magdolna munkáját dicséri. De ő illusztrálta Olga nővére verseskötetét is.
Tamási Áron 1949-ben, az Alizzal történt
házasságkötésének napján száz szegfűből
álló csokrot küldött Magdónak egy szép levél
kíséretében, amelyet abban a reményben írt,
hogy „mindig megmaradnak barátnak”. Később Alizt elvitte hozzá, hogy bemutassa
neki. Még a legszegényebb éveikben is rendszeresen fizették az asszonytartást Magdónak, ami – Tamási Áron meghagyása szerint

– a szerzői jogdíjakból élete végéig megilleti
Magdót. Sajnos, Tamási Áron halála után e
téren nehézségek adódtak; de sikerült visszakapnia a személyes tulajdonát képező festményét Tamási Áron édesanyjáról, miután
Ágota azt lemásoltatta.
Tamási Áron halála után kötelességemnek
éreztem Magdóval tartani a kapcsolatot. Az
1965-ös bemutatás miatt is. A most leírtak
forrásául többnyire a vele való beszélgetések
szolgáltak.
Magdót 1977-ben vacsorára hívtuk zuglói
lakásunkba. Később, 1984-ben a Villányi úti
otthonunkba is eljött. Első alkalommal a kolozsvári esküvőjük után, a városháza erkélyén készült fényképüket, utóbb egy Veres
Péter-könyvet hozott ajándékba. A könyvet
Veres Péter 1939-ben Tamási Áronnak dedikálta. Mindkét ajándékát megbecsüléssel
őrizzük.
Tamási Áronné Salgó Magdolna szerényen, visszahúzódva és meglehetős szegénységben élt az utóbbi évtizedekben. A
farkaslakiakkal tartotta a kapcsolatot, Ágnessel még a nyolcvanas évek végén is levelezett. Nagyon szerette Tamási Áron
édesanyját és a testvéreit is. Ha Farkaslakán
jártam, utána mindig részletes beszámolót
várt tőlem. Bántották őt a Tamási Áronról
utóbb megjelent könyvek téves adatai, az
olykor mindkettőjüket is sértő megállapítások. Személyének, szerepének már-már rendszeres elhallgatásán végül már nem is
csodálkozott. 1993 februárjában, nyolcvanhárom éves korában Tamási Áronnéként halt
meg. Vele a század egyik legjelentősebb és
legrokonszenvesebb magyar író-felesége távozott az élők sorából. Hagyatékában neki írt
Tamási Áron-levelek sora és számos egyéb
értékes dokumentum maradt.
Nevét, személyiségét Tamási Áron művei
örökre megőrzik.
*Részletek a Tamási Áron emlékkönyvből;
szerk. Tasnádi Gábor; Trezor, Bp., 1997
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Ha január, akkor téli fotótárlat

Sokunkban él a békebeli legendás telek, a
nagy havak nosztalgiája, emlegetjük is eleget
a mostani elkorcsosult időjárás miatt, de ha
nincs módunk a hegyekbe utazni a hó élvezetére, marad a fotó, a videó vigasza. S ha
fénykép, akkor elsősorban a marosvásárhelyi
Marx József Fotóklub Téli tárlata juthat
eszünkbe. Jó ideje ilyenkor, év elején ez örvendeztet meg ilyen nosztalgiaélesztő, szép
felvételekkel is. Idén sincs másképpen. A
klub a Bernády Házzal közösen honosította
meg e januári kiállítás hagyományát, amelyen a klubtagok az eltelt esztendőben készült
fotóikból mutatnak be válogatást. Volt úgy,
mint tavaly, amikor csak téli felvételekkel
rukkoltak elő, de általában vegyes téma jellemzi ezeket a tárlatokat, a fotóművészet, a
fotográfia műfaji skálájának széles spektrumát kínálják fel az érdeklődőknek. A természetfotó, a riport- és szociofotó, a portré, az
életkép, a néprajz, a szokásvilág, az akt, a
sportfotó és sok egyéb ágazat egyaránt jelentkezik ezen az évadkezdő erseményen, érzékelni lehet, hogy a vásárhelyi fotósokat éppen
mi foglalkoztatja, sőt az is, hogy milyen
irányba terelődhet a már jól ismert fotós
egyéniségek figyelme.
Igen, jó néhány markáns egyéniségről beszélhetünk, a tavalyi évben is számos hazai

és nemzetközi elismerésnek, díjnak örvendhettek, munkásságuk, példájuk pedig ösztönzően hat a követőkre. És mind több fiatalt
sikerül közelíteniük a klubhoz, felzárkóztatniuk őket az élvonalhoz. Ezt a január 6-án
nyílt kiállítás is tükrözi. 2021 egyébként öszszességében is öregbítette a fotóklub hírnevét, hiszen alig volt olyan számottevő
marosvásárhelyi kulturális esemény, amihez
fotósaink valamiképpen ne járultak volna
hozzá. A múlt év végi nemzetközi biennáléjuk csak betetőzte mindazt, amivel a többi
rendezvényük elismerésben, népszerűségben
gyarapította az összetartó, aktív alakulatot.
2022 kilátásai is biztatóak, annak ellenére,
hogy a szűnni nem akaró világjárvány
nyilván a fotóstársadalmat sem kerüli el, az
ő tevékenységüket, kirándulásaikat, kiruccanásaikat is megnehezíti. Azt sem felejtik,
hogy a klub névadója, a kiváló előd, Marx József harminc éve hunyt el, e kerek évforduló
jegyében sem engedhetik lennebb az elvárások mércéjét. A kiállítás anyagát szemlélve
sem gondolhatunk ilyesmire, hiszen serkentő
évfordulóktól függetlenül is tehetsége, tudása
legjavát próbálja felmutatni mindenik résztvevő. A táj, a téli természet legszebb, olykor
vadregényes arculatával van jelen, a megörökített helyzetek és körülmények egyike-má-

A marosvásárhelyi művésznő két új alkotása több mint egy hónapon át vonta magára
a fővárosi művészetkedvelő közönség figyelmét a 2021. december 8-án megnyitott X. or-

szágos minitextil-kiállításon. A Szalon a
Román Falumúzeum Új Galériájában vonultatta fel a műfaj ismert képviselőit. A Romániai Képzőművészek Országos Szövetsége

Borbély Zoltán: Tél a Fogarasi-havasokban

sika meggyőzően tanúsítja, hogy a fotósok
nem ijedős emberek, bárhova képesek kimerészkedni egy-egy ritka felvételért. Másokat
emberek közé visz a fotós-szenvedély. Sok
ránc szabdalta arc, kifejező portré, beszédes
tekintet, különleges kifejezés, fintor, mozdulat sejtet érdekes embermesét, és néma tanú
arra, hogy a portréfotózás is lehet olyan izgalmas, mint egy bátorságot igénylő kalandtúra, vagy mondjuk egy szédültes
fogathajsza. Persze az aktfotózás is sokakat

vonz. A tárlat ennek is nagy figyelmet szentel. A szépség mindenhol kiköveteli magának
az őt megillető helyet és figyelmet. Bizonyára véletlen (vagy nem?), hogy a Bernády
Ház emeleti galériájának már elkészült részleges reflektorfénye éppen ezekre a képekre
vetül, de mindenképpen ígéret arra, hogy rövidesen korszerűbb lesz e népszerű kiállítótér
világítása. A kiállítás most is érdemes arra,
hogy minél több érdeklődő felkeresse. Ne felejtsék: maszkot fel! (N.M.K.)

rendszeresen lehetővé teszi ezt a nagyszabású megmérettetést, a textilművészek benevezés és zsűrizés alapján állíthatják ki
munkáikat e jelentős művészeti eseményként
számontartott rendezvényen. A mostani jubileumi tárlatot a Zestrea (Hozomány) címmel hirdették meg, és a textilművészet
népművészeti, néprajzi gyökereihez kötődő,
kisméretű textíliákat vártak el a pályázóktól.
Az eredmény: érdekes, látványos, változatos, ötletgazdag anyag, 93 alkotó fantáziájának és művészetének színes, színvonalas
alkalmi kollekciója. Hunyadi Mária az előző
Szalonon is sikeresen szerepelt, most is szívesen látott résztvevőként állíthatta ki műveit. Mellette a hazai textilművészet
közismert magyar reprezentánsai közül a kolozsvári Forró Ágnes bizonyíthatta tehetségét a kiállításon.
Hunyadi Mária egész művészete bőven
merít a hagyományokból, de ragaszkodása a
textilművészeti tradíciókhoz mindig valamilyen újítással, újdonsággal, társművészeti
megoldással ötvöződik. Szőnyegei, textilkompozíciói, gondolatot, érzelmet és vizuális élményt egyaránt hordozó munkái eredeti,
egyedi ötlettel dúsítva lepik meg a szemlélőt,
váltanak ki elismerést. Ennek köszönhető,
hogy a marosvásárhelyi Ariadne textilművészeti kiállítások népszerűségi közönségszavazásán majdnem minden alkalommal a
kiemeltek közt szerepeltek a kárpitjai. Inventivitása, az a jártasság és otthonosság, amivel
az egyetemes és a magyar kulturális örökség
kincsestárát képes feltérképezni, látványos
megoldásokban, szellemes képi metaforákban, érthető utalásokban, jelképekben mutatkozik meg. A bukaresti tárlaton is joggal
élénk figyelmet keltő két alkotása – az

Anyám levele és Az én örökségem – ugyancsak meggyőzően mutatja föl az említett erényeket.
Az Anyám levele a hit-hűség-szeretet örök
értékű hármas eszméjének egységét, a szülők, az elődök által továbbadható legnagyobb kincset, a szellemi, érzelmi, hitbeli
örökséget a lehető legegyszerűbben, mégis
közérthetően szimbolizálja. Olyan sorsot,
egyéniséget meghatározó hozomány ez,
amit a maga során a művésznő is átörökíthet az utána következő nemzedékeknek. A
fiktív anyai üzenet, a kiolvashatatlan, mégis
kézirat illúzióját keltő, összefűzött lapokon
kereszt, horgony és szív uralja az összképet,
és sugallja mindazt, amit ezek az alkotónak
és a nézőknek is jelenthetnek.
Az én örökségem című textilkompozíció
még frappánsabban fogalmazza meg a művésznő alapállását, művészi hitvallását, kortársainak szánt üzenetét. Kis méretei
ellenére kétségtelen monumentalitást sugároz a munka. Az anyaföld, a természet, az
épített örökség féltése késztette a művészt
műve megalkotására. Ő az erdőt is látja a
fától, sőt a veszélyt is, ami azt és az általa
kiformálódott szépséget fenyegeti, erre figyelmeztet. Egyszerűen, de hatásosan. A
színes ceruzaként kihegyezett, erőteljes
spárgagyökerekkel földbe mélyedő pálcadarabok az ég felé magasodó, büszke tornyok képzetét kelthetik, világvárosi
felhőkarcolókra is utalhatnak, vagy áttételesebben a rajz, a művészetek magasra törő,
felemelő erejére, de azt is eszünkbe juttathatják, hogy mindez az érték és szépség
könnyen a haszonlesők, ez esetben az erdőirtók martalékává válhat. Az igaz művész
pedig nem ülhet tétlenül, minél érthetőbben
és hatásosabban szóvá kell tennie aggodalmait, de reményét sem kell véka alá rejtenie.
(N.M.K.)

Hunyadi Mária minitextiljei Bukarestben

Hunyadi Mária: Az én örökségem

Hunyadi Mária: Anyám levele
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Arculatváltás, alkotói útkeresés

Festészeti szalon világjárvány idején

Avis Anima… Kuti Botond festménye

Kuti Dénes: Kék nefelejcs

Nagy Miklós Kund

Sajnos a pandémia a kiállítások szokásrendjét, eseményszerűségét és kapcsolatteremtő alkalmait is annyira korlátok közé
szorította, hogy a tárlatkrónikák címébe is
besettenkedik immár. Hiába reméltük, hogy
visszatérhetünk a régi, ünnepélyes, mégis barátian meghitt, népes közönség jelenlétében
zajló megnyitókhoz s az azokat követő kellemes csevejhez, a járvány egymást követő
hullámai szervezőt, művészt, kurátort, tárlatlátogatót egyaránt szigorított szabályok közé
kényszerítenek. El is maradnak kiállítások,
változnak beütemezett időpontok, emiatt is
gyérül a tárlatlátogatók csapata, lankad a
média ide irányuló figyelme. A hagyományos Maros megyei Festészeti szalon is csak
a múlt év utolsó napjaiban nyílhatott meg,
akik kíváncsiak rá, most, 2022 első hónapjában tekinthetik meg, és mérhetik fel kínálatát.
A belépő első benyomása az, hogy színes,
élénk, expresszíven erőteljes, dinamikusan
zaklatott, mozgalmas, formabontó festői világba csöppent. A földszinti termekben sok
nagy méretű, a hagyományos tájfestészettől
elrugaszkodó alkotás látható, aki nem ismeri
alaposabban a vásárhelyi, illetve Maros megyei piktúra teljes spektrumát, úgy találhatja,
kevés festőt képes felismerni csupán az alkotások stílusa alapján. Ha közelebbről szemléli
a festményeket, és a neveket is elolvassa,
rájön, hogy jó néhány ismerőse benevezett a
képzőművészek szövetsége helyi fiókja által
szervezett rendezvényre, csak esetleg nem

Fotó: Dorel Cozma

olyasmivel, ami eddig leginkább jellemezte
munkásságát. Hiányokat is felfedezhetünk a
Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában rendezett tárlaton. Azok a „nagy öregek” nem
láthatók a szalon felhozatalában, akik a korábbi megyei seregszemléken többnyire
meghatározták a látványt, és művészetük
jellegzetes vonásaival, sajátosságaival kirajzolták, felmutatták a tájainkon élő, virágzó
festészet sajátos arculatát, markánsan vonzó
összképét. Most ez nem észlelhető. Nem
mondhatjuk, hogy ez a kiállítás összetéveszthetetlenül marosvásárhelyi. Más jelentős városokban, külföldön is sokfelé
megállná a helyét, joggal méltathatnának

több kompozíciót, ötletes, rendhagyó alkotói
remeklést a szalon anyagából, de a helyi ízeket, zamatokat, a hely szellemét, lelkületét
sugárzó műveket biztos hiányolnák. A jelek
szerint az arculatváltás folyamatában van a
vásárhelyi festők közössége. Az idősebb
nemzedék fogyatkozóban, többen elhunytak
a közmegbecsülésnek örvendett régi gárdából, a jelenleg is igényesen dolgozó nagyok
pedig nem onthatják az újabbnál újabb munkákat, amiket a rendezők elvárnának, és meglehet, hogy erre nem is ösztönözték őket
kellőképpen.
Persze valószínű, hogy a válsághelyzet,
ami az egész társadalmat mélyen áthatja, a
bizonytalanság, a közöny, a depresszió, a
modern művészeti törekvésekben is világszerte megnyilvánuló összevisszaság kedvezőtlenül befolyásolja az ilyen kollektív
jelentkezéseket, tény, hogy a megyében nem
csak az a huszonvalahány festő dolgozik, aki
a mostani szalont a jelenlétével megtisztelte.
Minden nemzedékből vannak olyanok, akiknek a képeit szívesen láttuk volna ezen a tár-

Căbuz Andrea tájtriptichonja

Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

Több mint négyszáz alkotást neveztek
az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba állító idei szegedi nemzetközi
filmfesztiválra, melyet májusban rendeznek meg – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A verseny ötlete 2016-ban, a szegedi
születésű Zsigmond Vilmos halálának
évében merült föl, az első fesztivált 2017ben szervezték meg. A rendezvény évről
évre ráirányítja a figyelmet a filmkészítés
egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére, egyúttal
lehetőséget teremt a fiatal filmesek bemutatkozására.
A közlemény szerint immár hatodik alkalommal megszervezett seregszemlére a világ
minden tájáról, Ecuadortól Indiáig, Finnor-

szágtól Ausztráliáig neveztek filmeket, összesen 419-et. Az idén – az alkotók kifejezett kérésére – újra versenybe szállhattak a
dokumentumfilmek is, így összesen négy kategóriában várták a mozgóképeket a szervezők: nagyjátékfilm, dokumentumfilm,
kisjátékfilm és kísérleti film.
A 47 nagyjátékfilm között több premier
előtti vagy a közelmúltban a mozikban futott
alkotás is van: így a Grosan Cristina rendezte
A legjobb dolgokon bőgni kell (operatőr:
Győri Márk), Tiszeker Dániel rendezése, a
Nagykarácsony (operatőr: Pataki Ádám),
Enyedi Ildikó filmje, A feleségem története
(operatőr: Rév Marcell), Kis Hajni Külön
falka című munkája (operatőr: Nyoszoli
Ákos), a cannes-i győztes francia–belga
thriller, a Titán, az orosz DAU.Natasha és
a lengyel Sweat.

A 97 benevezett dokumentumfilm között
sok, fesztiválokat megjárt, díjazott magyar és
külföldi alkotás szerepel, így a Fahidi Éváról
készült A létezés eufóriája, Visky Ábel filmje,
a Mesék a zárkából vagy Török Zoltán nagy
sikerű természetfilmje, a Vadlovak – Hortobágyi mese.
A benevezett kisjáték- és kísérleti filmek
között van a tavaly a fesztiválon díjazott
Bántó Csaba operatőr fotografálta Lázadás
Támogatók:

5

laton is. Örvendetes, hogy a legfiatalabbak
közül is többen fontosnak tartották részvételüket a kiállításon. A fáradhatatlan és lelkes
kurátor, Dorel Cozma és segítőtársai jó érzékkel illesztették be az ő festményeiket is a
gyászos közhangulat ellenére derűt, összességében életigenlést sugalló válogatásba. Válogatás? Ez azért kérdéses. Mintha a
rendezők kiállítottak volna mindent, amit a
jelentkezők ajánlottak. Talán nem ártana
egyfajta zsűrizés, szigorúbb szelekció.
Lehet, hogy ez számbeli csökkenéshez vezetne, de egységesebbé tenné a színvonalat.
Ilyen vonatkozásban hasznos lehetne, ha a
megyei tárlatok esetében kialakított műfaji
szakosodás jegyében a festészeti szalonok
szervezésekor is hangsúlyosabb lenne a nyitás az ország más festőművészeti központjai
felé, sőt ha úgy adódik, a határokon túlra is.
Tudjuk, ennek megannyi akadálya van, de
nem ártana erre is megoldást találni. Az útkeresés izgalma, a kísérletezés lendítő ereje
nem csak az egyéni alkotóműhelyekre lehet
jótékony hatással.

Fotó: Dorel Cozma

című, 9 perces alkotás (rendezte: Erkel Bálint), a 2019-es Zsigmond Vilmos-díjas
Dobos Tamás Az ezredes a vörös nőért sír
című munkája (rendezte: Nagy V. Gergő)
vagy Reisz Gábor és Szimler Bálint kisfilmje.
A versenyprogramot a – Buk Miklós, Ferenczi Gábor, Lovasi Zoltán, Pavlovszki Natasa, Török Ferenc és Zurbó Dorottya alkotta
– válogató zsűri állítja össze. A fesztivált a
tervek szerint május 24. és 28. között rendezik Szegeden, a Belvárosi Moziban.
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Aki Magdó is volt…

Mózes Erzsébet színművésznőtől a
napokban kellett végleg elbúcsúznunk. A most kezdődő Tamási Áronemlékév kezdetén róla is újra
megemlékezhetünk, hiszen több Tamási-színműben is játszott, sokan az
ő személyéhez kapcsolják az Énekes
madár Magdójának alakját. Egy pályájáról készült hosszabb beszélgetésből ragadunk ki egy részletet.
A szerepnek a lelkedhez is kell simulnia
című interjú 2018. január 24-én jelent
meg a Múzsában.

Nagy Miklós Kund

– Közel hat évtizeddel ezelőtt friss marosvásárhelyi végzettként Temesvárra került,
onnan hamar visszajött, és még bekapcsolódhatott a híres Székely Színház utolsó évadába.
– A kezdetek elég gyakran eszembe jutnak.
Ahol igazán jól éreztem magam, és ha ott maradok, biztos sokáig jó helyen lettem volna,
az Temesvár volt, ahol a Taub János vezette
színházban pályakezdőként négy szerepet
kaptam. Szerettek ott engem, Taub jónak tartott. Rám osztotta például A medikusból
Piros, a vidéki lány szerepét. Az abszolút
nekem való volt. Olyan jól éreztem magam
az előadásban, hogy akár most is játszhatnék
benne. Emlékszem, hogy vidéki leányként fel
kellett keresnem a volt szerelmemet, aki
egyetemista társaival lakott együtt. Volt egy
kis kosaram, azt teleraktam mindenfélével,
hogy ne legyen üres, tényleg érezzem a súlyát, a vizionáláson nagy izgalmamban beleakadtam a kilincsbe, a sok apróság,
ringy-rongy pedig kiömlött. A fiúk, a későbbi
jól ismert színészek, olyanok, mint Varga
Vili, Péterffy, Makra, azt se tudták, hogy fogják vissza magukat, vörösödtek, sápadtak, én

meg ijedtemben zavartan kezdtem kapkodni
a holmikat. Lenéztem a nézőtérre, Taub se
tudta visszafojtani a nevetését, de felkiáltott,
hogy mehet tovább a játék, a véletlen intermezzo beépülhetett az előadásba. Később,
amikor eldöntöttem, hogy eljövök, nagyon
lehordott. Azt mondta, itt mindent eljátszhattam volna, s ha idehoznám Ferenczy Istvánt,
a szerelmemet, itt mindenünk meglenne, szerep, lakás, ami kell. Egy darázsfészekbe
mész – mondta –, ezt vedd tudomásul! Sokan
lesznek előttetek Vásárhelyen. Nők különösen.
– És tényleg darázsfészekbe csöppent?
– Mi az hogy! Ráadásul az első évadom el
is veszett, nem írták be a munkaéveim közé.
Sok év teltével, mikor Taub már megjárta
Kolozsvárt, Izraelt is, és Budapesten volt,
mondtam Istvánnak, tudom, hogy Taub merre
lakik, fel fogom keresni. Legtöbbször az
Anna presszónál ült nyaranta. Több alkalommal beszélgettünk. Megnéztem az előadásait,
nagyon megbecsülték Pesten. Kiváló rendező
volt, ezt ott, Temesváron is megéreztem.
– Vásárhelyen pedig mindent a nulláról
kellett kezdenie.
– A nulla nulláról! Egy évig szerződésem
sem volt, aztán szerződtettek valahogy. Kis
szerepeket kaptam. Ha megkérdeztem Tompát, hogy Miklós bácsi, ez milyen szerep, azt
mondta: fiúka, egyéni bájjal ez megoldható.
És én már annyit éltem az „egyéni bájaimmal”, hogy megutáltam a sok jelentéktelen figurát.
– Melyik szerepénél érezte azt, hogy nem
az „egyéni báj” a fontos?
– Voltak méltó feladatok, játszottam jó szerepeket is, de igazán sohasem voltam elégedett magammal. Ha mondták is, hogy jó
voltam, kételkedtem benne. Utólag átgondolva, sőt még most is visszagondolva

Nini szerepében a marosvásárhelyi Spectrum Színház A gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor-produkciójában
2018-ban
Forrás: Spectrum

175 éve született Mikszáth Kálmán

A magyar széppróza egyik meghatározó egyéniségéről ma már ritkán írnak, beszélnek.
Többnyire egy-egy kerek évforduló nyújt alkalmat alakja, jelentősége felidézésére. Regényeit, rövidebb írásait ma is sokan kedvelik, megfilmesített történeteit szívesen látjuk újra,
amikor valamelyik tévécsatornán ismételten műsorra kerülnek. Országgyűlési tapasztalatairól szóló gunyoros cikkeit, tárcáit is élvezetes olvasni, de ezt inkább csak a publicisztikát
tanuló jövendő újságírók tapasztalják meg. Ma egy ilyen képviselői minőségben szerzett
„esettanulmányát” tesszük elérhetővé. Szerzőre és írására jól illik a jellemzés, amit az író
Herczeg Ferencnek köszönhet az utókor: «Irgalmatlanul éles szeme mindent meglát, keresztülnéz a kőfalon, belelát felebarátai zsebébe és veséjébe. Munkaszünetet nem ismerő agyveleje mindent megőröl és elraktároz. Nagy kár, hogy nem mindig írótollal dolgozik,
szívesebben csak élőszóval. De hogyan tud beszélni! Palócosan ejti a szót; lassan, olykor
hebegve kezdi, Arlechino szándékos esetlenségével közeledik a matériához, de ha fölmelegszik, akkor fölemelkedik, mint a léggömb az emberek feje fölé, akkor aforizmák záporát
hullatja, hihetetlen merész hasonlatokat talál, és minden, amit mond, tele van forró élettel,
szellemmel, eredetiséggel, különös szépséggel. Még a palóc beszéde és a nyers gesztusai is
valami csodálatos bájt adnak a társalgásának. Nem csoda, hogy azok, akik közelébe jutottak
ennek a mágneshegynek, azok nem tudnak egyhamar szabadulni, rákapnak Mikszáth Kálmánra, mint a beteg a morfiumra.» (Mikszáth Kálmán emlékezete. Budapest, 1928)
És akkor a Mikszáth-cikk:

Hogy ebédel Tisza
Kálmán Nagyváradon?

D’Artagnan a „Régi Tisza-ház” című tárcájában az Országos Hírlapban, felsóhajt egy helyen: „Vége már a patriarchális életnek úgy Tiszáéknál, mint Nagyváradon!” Én éppen az
ellenkezőjét tapasztaltam, mikor mintegy másfél év előtt lekísértük Tisza Kálmánt a képviselői beszámolójára.
A „Rózsabokor” vendéglőben volt a bankett, s mint idegen megyéből való képviselő, a
Tisza szomszédságában ültem az asztalnál, ami később javamra volt.
A menü természetesen nem volt kielégítő, kivált a gurmanok számára. Ezernyi embernek
nem is lehet jól főzni – de meg a Tisza-banketteknek az az ékességük, hogy olcsók és sze-

Mózes Erzsébet archív színházi felvételen Varga Józseffel (balra) és Tóth Tamással
Forrás: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház honlapja

egyikre-másikra, úgy vélekedem, másképp
kellett volna megoldanom a feladatot, mint
ahogy sikeredett. Kijelenthetem, hogy nem
voltam boldog színésznő.
– Inkább kishitű volt?
– Igen, az voltam, az vagyok a mai napig.
Azért kell engem megsegíteni. Azért tud
bánni velem Kincses Elemér, mert tudja,
hogy engem szeretni kell, meg kell dicsérni,
s akkor lehet velem dolgozni.
– Rajta és Taubon kívül ki volt az a rendező, aki tudta, hogy meg kell erősíteni lelkileg, úgy hozhatja ki a legtöbbet a színészi
képességeiből?
– Sok szép szerepet kaptam Hunyadi Andrástól. De mások is gondoltak rám. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül-lel úgy volt, hogy
Csorba András osztotta ki duplán. Akkor el
akartunk menni, már el volt intézve Sepsiszentgyörgyön minden, lakáskulcs a kezünkben, Dukász Anna intézkedett, de én
meggondoltam egy éjszaka, hogy nem lesz jó
egy kisvárosból egy még kisebbe menni, ahol
szeretetre méltó ifjú költőink élték akkor a virágkorukat, gyakorta a Sugásban. Az ivászatoknak sajnos soha nincs jó vége.
Visszakoztam, s mondtam Istvánnak, jobb
lenne, ha mégis maradnánk. Tulajdonképpen
inkább én akartam elmenni, ő már kezdett jelentősebb szerepeket kapni. Közben Csorba,
aki tudott arról, hogy elkívánkozom innen,
marasztalt, fizetésemelést is kínált, nyilván
nem sokat, amennyit akkor lehetett, és megígérte, hogy Hunyadival kioszt minket duplán
a Nem élhetek muzsikaszó-ba. Istvánnal én
az egyik, ő Erdős Irmával a másik főszereplő
páros. Én meg mondtam, hogy ismerem,
hogy van ez: mi majd ülünk a nézőtéren, figyeljük, miképpen próbálnak ők, aztán amikor már lejárt a siker meg minden egyéb, mi
is szóhoz jutunk. Nem úgy lesz, nyugtatgatott. „Nem jártok a mi próbáinkra, ti Hunyadival külön próbáltok, hogy az egyéniségetek
érvényesüljön” – mondta némi felhanggal.

Hunyadi ezt megtette, és ennek nagyon örültem. Csak a vizionáláson láttuk őket, Istvánnal mi úgy csináltuk, ahogy elképzeltük.
Mindkettőnkre illett a szerep, és jól sikerült.
Ez volt az egyetlen dupla szereposztás, ami,
úgy érzem, jól bevált. És végül is főleg mi
játszottunk, mert kettőjük közt valamilyen
problémák adódtak. Az előadás több mint
kétszázszor került közönség elé, abból ők húszat se játszottak.
– Aztán jöttek a Tamási-darabok is.
– Az nagyon jó volt, mert Miklós bácsi
vakon hitt bennem. Azt már lejátsztuk egyszer a főiskolán, csak akkor 1956 miatt Tamásit letiltották, és nem mutathattuk be. De
benne úgy élt az emlék, hogy én vagyok a
Magdó, István pedig a párom. Ezt aztán vendégként Sepsiszentgyörgyön játszottuk el. Itt,
Vásárhelyen 1978-ban került színpadra az
Énekes madár. Tompa Miklós még akkor is
azt mondta, hogy Mojszi, te eljátszod a Magdót. Én aztán nem, tiltakoztam. Negyvenéves
vagyok! Hát aztán? – jött a replika. És Mókát
ki játssza? – tromfoltam. Hunyadi Laci. Lacika? – csattantam fel. Szinte a gyermekem
lehetne! Kértem, ne tegyen ki ilyennek, hogy
azt mondják, öreg a színésznő a szerephez.
Magdót eljátsztam a főiskolán, eljátsztam
Sepsiszentgyörgyön, bőven elég. Megértette,
s azt mondta, játsszam el Esztert. Ezen kapva
kaptam. De aztán elrontottam a maszkomat.
Akaratlanul is megfiatalítottam vele a kinézésemet. Először is felragasztottam az orromat piszére, ahelyett, hogy karvalyorrot
csináltam volna. Ez fiatalított. A fülemet egy
kis ragasztással kajlává tettem. Ezzel sem lettem öregebb, vénlányosabb. Csak hüledeztem, amikor megláttam a már elkészült
fotókat. De hiányoztak is belőlem a vénleányos tempók, amik a színmű szerint Eszterben megvannak. Végül is elfogadható volt
az alakításom, túlzottan senki sem remekelt
az előadásban, de nem voltam elégedett a
„váltásommal”.

gényesek. Mindenki maga fizeti a couvertjét, és hogy eljöhessen a legszegényebb választó
is, nem lehet az étlapra tenni se fácánt, se burgundi bort.
Alighogy elkezdtek tálalni, egyszerre csak ott terem a Tisza háta mögött egy kackiás pirospozsgás képű szolgáló, negédesen riszálva a kurta szoknyáját, melynek szélei ingerlőn
csapkodták meztelen lábikráit. Két cilinder aranyszínű bor volt a kezében.
– Tisztelteti a kegyelmes urat Tóth Ferenc tekintetes úr (a névért nem állok jót), és itt küldi
kóstolóra ezt a finom bort, de hogy azt mondja, egyedül tessék kiinni, mert nincs belőle több.
– Köszönöm, fiam – mondá nyájasan a „generális” –, adja át a tiszteletemet Tóth Ferenc
uramnak.
Persze a szomszédság protestált, hogy a nagy „közlegény” egyedül igya meg a pompás
pecsenyebort, amiben legott kompromisszumra is lépett velünk, odatolván az egyik cilindert
Ritoók Zsigmond és közém:
– Ebből gazdálkodjatok.
De alig kezdtük a gazdálkodást, midőn ismét női ruhasuhogás üde szele rezzentett fel diskurzusunkból. Hátranézünk, hát egy fitos orrú csinos szobacicus lépegetett nagy nyalkán
Tisza Kálmán felé, egy hófehér szalvétával letakart tálat hozva. Még oda se ért, már peregni
kezdett a nyelve:
– Tisztelteti Majsayné nagysága (a névért megint nem állok helyt), és hogy ím, megtudta,
hogy a kegyelmes úr itt ebédel, hát egy kis málnás-lepényt sütött, mert hogy – azt mondja,
hogy nagyon szereti a kegyelmes úr. (A selyma fruska! Csupa „hogy”-okkal beszélt ő is.)
– Biz az igaz – szólt Tisza mosolyogva, s kék szemeiből csupa jóság áradt. – Senki se találja azt úgy el, mint a maga asszonya. Csak mondja meg otthon, hogy nagyon örültem neki,
hogy rám gondolt.
Így ment ez aztán egész végig. Baráthné asszonyom egy fazék töltött káposztát offerált
fel (de ebben már a fazékért se kezeskedem), egy gabonakereskedő valami fölséges likőrt
kapott egy angolországi ismerősétől, azt állította oda Tisza elé a feketekávé utánra.
Szóval úgy éltünk a generális közelében, mint valami kanonokok – míg a lejjebb ülő igazi
kanonokok, mert ott volt Széchenyi Jenő és esetleg mások is, koplaltak. De még a jó kosztnál
is jobban esett az a magyaros, minden parádétól ment kényeztetés, melyben képviselőjüket
részesítették, s melyet nem a feltűnni vágyás hoz létre, mely csak a szívekből fakadhat.
Gyönyörű volt látni a hatalmas dinasztát, a hajdani nagy miniszterelnököt, ki császárok
abroszához törülte már sokszor a száját, amint ilyen patriarchálisan táplálják, és ő maga azt
végtelen egyszerűségében egész természetesnek találja.
Egy országgyűlési képviselő
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Január 26-án kezdődik a kisgyermekek oltása

Romániában január 26-án kezdik meg az 5
és 12 év közötti gyermekek koronavírus elleni oltását, hétfőtől pedig hatról négy hónapra csökkentik azt az időtartamot, amely
után igényelhető a vakcina harmadik, emlékeztető adagja.

Ezt Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltási
kampány koordinátora jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén.
Az oltási előjegyzési portálon csütörtöktől kezdődően saját belépőjüket használva foglalhatnak időpontot a szülők a gyermekeik oltására azon 219
oltópont valamelyikénél, amelyet kijelöltek a 12 év
alattiak immunizálására.
Január 26-tól kezdődően előzetes előjegyzés nélkül is lehet kérni a gyermekek beoltását a kijelölt oltópontokban, illetve azokban a gyermekorvosi
rendelőkben, amelyek bekapcsolódnak az oltási kampányba. Minden esetben szükség van a szülő vagy a
törvényes gyám írásos beleegyezésére – hangsúlyozta az oltásparancsnok.

A 12 év alatti gyermekeket a BionNTech-Pfizer 10
mikrogrammos Comirnaty vakcinájával oltják be, az
oltás második adagját pedig az első után három héttel
adják be. A felnőtteket 30 mikrogrammos adagokkal
immunizálják.
Az emlékeztető oltásokról Gheorghiţă elmondta:
Románia a nyugati országok tapasztalatait figyelembe véve döntött a négy hónapos küszöb bevezetéséről. Azt vették figyelembe, hogy a jelenleg
domináns omikron vírusvariáns esetében négy hónap
után jelentősen csökken az eredeti oltás hatékonysága, ha viszont korábban adják be a harmadik dózist, akkor az immunválasz tartóssága, vagyis az
oltás „emlékeztető” hatása romlik.
Romániában jelenleg a fertőzésen való előzetes áteséstől függetlenül 12 év felett bárki igényelheti a
koronavírus elleni emlékeztető oltást, ha legalább hat
hónap telt el a második adag vakcina – vagy a Johnson & Johnson egyetlen adagja – felvétele óta. Január
17-től már négy hónap elteltével igényelhető az emlékeztető oltás. (MTI)

Nyolc éve először lett külkereskedelmi hiánya
az euróövezetnek novemberben

Az áruimportnak az energiaárak emelkedésére visszavezethető nagy növekedése miatt
novemberben közel nyolc éve az első alkalommal alakult ki kereskedelmi mérleghiánya az euróövezetnek az Európai Unió
statisztikai hivatala, az Eurostat pénteki jelentése szerint.

Az Eurostat első becslése alapján az euróövezetben 1,5 milliárd eurós külkereskedelmi mérleghiány
alakult ki 2021 novemberében az októberi 3,3 milliárd eurós többlet után és a várt 7,6 milliárd eurós
többlet helyett. Egy évvel korábban, 2020 decemberében 25,0 milliárd euró volt az euróövezet kereskedelmi többlete.
Az euróövezet kereskedelmi mérlege legutóbb
2014 januárjában mutatott deficitet.
Novemberben az euróövezet termékexportja 14,4
százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest 225,1 milliárd euróra, az import pedig 32,0 százalékkal 226,6 milliárd euróra. Az import értékének
növekedése elsősorban az energiaárak emelkedésére
vezethető vissza.
Az euróövezet tagországai 204,3 milliárd euró értékben folytattak árukereskedelmet egymással, ami
22,1 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz
képest.
Januártól novemberig az euróövezet 2,215 ezer
milliárd euró értékben exportált termékeket a világ

többi részébe, 14 százalékkal az egy évvel korábbi
felett. Az import pedig 19,9 százalékkal nőtt 2,081
ezer milliárd euróra.
Az év első tizenegy hónapjában az euróövezetnek
133,5 milliárd eurós külkereskedelmi mérlegtöbblete
alakult ki, szemben a 2020-as megegyező periódus
205,6 milliárd eurós többletével. Az euróövezeti tagországok januártól novemberig 1,986 ezer milliárd
euró értékben folytattak árukereskedelmet egymással, 19,9 százalékkal az egy évvel korábbi felett.
Az Európai Unió exportja éves bázison 13,8 százalékkal emelkedett novemberben 201,4 milliárd euróra, az import pedig 37,6 százalékkal emelkedett
209,7 milliárd euróra. Az Európai Uniónak novemberben 8,3 milliárd eurós áruforgalmi deficitje alakult
ki a világ többi részével szemben, míg egy évvel korábban 24,5 milliárd euró volt a többlet. Az uniós tagországok között az egy évvel korábbihoz képest 19,8
százalékkal nőtt a forgalom 321,9 milliárd euróra.
Januártól novemberig 1,982 ezer milliárd euró értékben exportált termékeket az EU, 12,8 százalékkal
az egy évvel korábbi felett. Az import 21,2 százalékkal emelkedett 1,903 milliárd euróra. A tizenegy havi
külkereskedelmi többlet így 78,8 milliárd euró lett az
egy évvel korábbi 186,5 milliárd euró után. Az uniós
tagországok egymás közötti áruforgalma éves bázison 19,3 százalékkal emelkedett 3,123 ezer milliárd
euróra január–novemberben. (MTI)

Az országos helyreállítási alapból finanszírozzák
az iskolaelhagyás megfékezését

Január 17-ig jelentkezhetnek a lemorzsolódás szempontjából leginkább veszélyeztetettnek minősített iskolák az országos
helyreállítási alapból finanszírozott 543 millió eurós országos programra, amelynek
célja az iskolaelhagyás mértékének csökkentése.

„Ha azoknak a számát nézzük, akik elvégzik az
iskolát, sajnos az utolsó helyek egyikén állunk Európában, az iskolaelhagyás mértéke az utóbbi években egyre csak növekedett, a koronavírus-járvány
pedig még inkább súlyosbította ezt a helyzetet. A
mi célunk azonban az, hogy csökkentsük az iskolaelhagyás mértékét, ezért is nagyon fontos ez a program, amely lehetőséget ad az oktatási
intézményeknek, hogy olyan programokat valósítsanak meg, amelyek az iskolában tartják a gyerekeket, fiatalokat” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az
európai beruházások és projektek minisztériumának
államtitkára.
A program az állami általános iskoláknak vagy általános iskolai ciklussal is rendelkező líceumoknak
szól. Pályázni lehet iskola utáni programok szervezésére, hátrányos helyzetű diákok támogatására,
egyéni vagy csoportos korrepetálásra, egyéni tanulási
tervek kidolgozására, iskolai körök létrehozására és
működtetésére, szabadtéri tevékenységekre, művészetterápiára, oktatási anyagok fejlesztésére, iskolai
tanácsadásra, különféle továbbképzéseken való részvételre, a szülőknek a tanulási folyamatba való bekapcsolására, az iskolai zaklatás megfékezésére,
kirándulások, táborok, fesztiválok, kulturális és
sporttevékenységek szervezésére vagy minden olyan
tevékenységre, ami az oktatás területén belül a diákokat az iskolalátogatásra ösztönzi és a tanuláshoz

való viszonyát javítja. A támogatást informatikai eszközök, sportfelszerelések, tanszerek vásárlására, de
olvasóterem, az iskolaudvar berendezésére, valamint
internet- vagy különféle oktatási platformokra való
előfizetésre is lehet fordítani.
„Ezek az intézkedések nemcsak az iskolaelhagyás
csökkentésében, megállításában segítenek, hanem javítani tudják az országos vizsgákon elért eredményeket, segíthetnek a két ciklus közötti átmenetben,
növelhetik a líceumi oktatásban részt vevők arányát.
Ugyanakkor hatalmas segítség nemcsak az iskoláknak, de azoknak a családoknak is, akiknek nehézséget okoz a gyerekek oktatásban való részvétele” –
hangsúlyozta Kallós Zoltán, az oktatási minisztérium
államtitkára.
A veszélyeztetettnek minősített iskolák listáját év
végén tették közzé, és 3235 iskolát tartalmaz, ebből
legalább 2500-at választanak ki, amelyekben a legnagyobb a lemorzsolódás veszélye. Az iskoláknak január 17-ig kell bejelenteniük részvételi szándékukat
a támogatási programban, március végéig legalább
750 iskola már meg is fogja kapni a támogatást, és
elindíthatják a programot. A kiválasztott tanintézmények egyenként 200.000 eurós támogatást kaphatnak,
a projektek életbeléptetési időtartama 3 év.
A programban való részvételhez minden oktatási
intézménynek – mind azoknak, amelyek szerepelnek
a közzétett listán, mind azoknak, amelyek nem szerepelnek a listán, de igazolni tudják, hogy megfelelnek a veszélyeztetettségi kritériumoknak –
szándéknyilatkozatot kell kitöltenie. A szándéknyilatkozatok értékelését követően a kiválasztott iskolák
egy konkrét projekttervet kell benyújtsanak, amely
részletesen leírja a tervezett programokat, kezdeményezéseket. (RMDSZ-tájékoztató)

Álláshirdetés
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A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér a következő állásokra
hirdet versenyvizsgát:
• villanyszerelő (részmunkaidőre), COR-kód 741307, három állás. A
versenyvizsga időpontja: február 10., 10 óra.
• villanyszerelő, COR-kód 741307, három állás. A versenyvizsga
időpontja: február 8., 10 óra
• gazdasági elemző, COR-kód 263102, egy állás. A versenyvizsga
időpontja: február 7., 10 óra
Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265-328-888-as telefonszámon.
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető
csendje ad neki nyugalmat, szívünk
fájdalma örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk január
15-ére, amikor egy éve itthagyott
örökre a legdrágább férj, apa, gyermek, vő, testvér, sógor, nagybácsi, keresztapa, rokon, jó barát és jó
szomszéd,
KOLCSÁR ELEMÉR.
Emléke él, és élni fog, míg a szívünk a
földön dobog. Őrizzük képét, a mosolyát, a hangját s minden gesztusát.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Nagyon hiányzol mindenkinek! (-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.

0771-653-905. (sz.-I)

MINDENFÉLE

MEGBÍZHATÓ, komoly házvezetőnőt

keresek napi 7-8 órás munkaidőre,

hosszú távra, Marosvásárhelyre, köl-

csönös megegyezés alapján munka-

könyves alkalmazással. Főzésben és
egyéb háztartási munkákban jártas

hölgyek jelentkezését várom Marosvásárhelyről és környékéről. Érdek-

lődni a 0722-667-748-as telefon-

számon. (66240)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-

javítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14480)

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERE-

LÉST vállalok. Tel. 0746-638-960.

(14470-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál jónak és rossznak.
Mindig egy célod volt, a családodért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.
Oly szomorú nélküled élni,
téged mindenütt hiába keresni.
Fájó szívvel emlékezünk január
15-én a drága édesanyánkra, az
ákosfalvi ÚJFALVI GIZELLÁRA
halálának 3. évfordulóján. Drága
szép emléke örökké közöttünk él,
jóságát és szeretetét szívünkben
őrizzük. Leányai: Melinda, Anikó
és családjuk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (mp.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint a szeretett személy elvesztése. Osztozunk
kolléganőnk, Sebesi Katalin
fájdalmában, és mély együttérzésünket fejezzük ki ezekben
fájdalmas percekben, amikor
szeretett
ÉDESAPJÁTÓL
búcsúzik. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. A Gedeon Richter Románia Rt.
munkaközössége. (sz.-I)
Őszinte részvétünk Vitos
Enikőnek és családjának
ÉDESANYJA halála alkalmából. Nyugodjon békében!
Bucs Mária és családja.
(14542-I)
Megdöbbenéssel értesültünk
szeretett munkatársunk, a
mindig segítőkész, melegszívű RADU POP FLORIN hirtelen bekövetkezett elhunytáról. Együttérzésünket fejezzük ki gyászoló családjának
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emlékét megőrizzük.
A 3 SS/SMARTSOFT csapata.
(22942-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
- 0265/202-305
• Rendőrség
• SMURD (betegekkel
- 0265/210-110
kapcsolatos információk)
• Sürgősségi szolgálat:
- 0265/210-177
- gyermekeknek
Marosvásárhelyi
- 0265/268-330
Polgármesteri Hivatal
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,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 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,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

Hirdetőink figyelmébe!

Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

