
Január 1-jétől végre megemelték a szociális szolgáltatásokat 
nyújtó civil szervezeteknek járó állami támogatást. Az ellá-
tottak után igényelhető havi összegek 2009 óta nem módo-
sultak, ezért a szervezetek évek óta joggal nehezményezik, 
hogy miközben munkájukkal az állam feladatát végzik el, és 
ugyanolyan, sőt sok esetben jobb minőségű szolgáltatást 
nyújtanak, a központi költségvetésből nem részesülnek olyan 
mértékű finanszírozásban, mint az állami szféra. Így folyama-
tosan arra kényszerülnek, hogy külső forrásból, pályázatok 
vagy támogatók révén pótolják a hiányzó összeget, hogy  
ellátottaiktól ne kelljen megvonni a számukra létfontosságú 

szolgáltatásokat. Bár a jelenlegi emelés nyomán az eddigi 
összegek többszörösét biztosítják a civil szociális szolgálta-
tóknak, még így sem közelítenek a költségstandardokhoz, 
amelyeket maga az állam szabott meg. A civil szolgáltatók 
anyagi gondjairól, a megemelt állami finanszírozásról  
Ludescher Lászlóval, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igaz- 
gatójával beszélgettünk.  
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Menyhárt Borbála 

Borsodi L. László 
költői estjéről 
A csíkszeredai Borsodi L. László költő 
elhunyt családtagjainak, felmenőinek 
történeteit éli meg, mutatja be sajátos, 
az olvasót valóban megérintő költé-
szetén keresztül e kötetek lapjain.  

____________3. 
Fegyver  
és gyógyszer 
Nemrég – marosvásárhelyi premier-
ként – Tety 80 Cartoon Digital Expo 
címmel digitális kiállítás nyílt a Bolyai 
téri Studium Hubban.  

____________5. 
Jó év volt  
a tavalyi  
Szentgericén 
Számos eredményt tud felmutatni a 
szentgericei faluközösség, ami a 
2022-es esztendőben történt helyi fej-
lesztéseket illeti. Ezek nagy részére 
pályázati támogatást hívtak le.  

____________7. 

Nőtt a civil szociális szolgáltatóknak járó állami támogatás 

Előrelépés tizennégy év után

GENERÁCIÓS SZAKADÉK

Fotó: Caritas

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



– Az elmúlt több mint két évtized-
ben a Gyulafehérvári Caritasnak si-
került kiépítenie egy jól működő 
hálózatot, amely emberek ezreinek 
a mindennapjait könnyíti meg. A 
kisbabák korai fejlesztésétől a hát-
rányos helyzetű gyerekeken és fia-
talokon át a fogyatékkal élőkig, 
valamint az idős, beteg személyekig 
minden korosztálynak kínáltok szol-
gáltatásokat. Milyen forrásokra 
számíthattok ezek finanszírozásá-
ban?  

– Jelenleg 600-nál több munka-
társa van a Caritasnak a hat megyé-
ben, ahol dolgozunk, országos 
viszonylatban a legnagyobb szociá-
lis szolgáltató vagyunk. Otthoni be-
teggondozói szolgálatunk négy – 
Maros, Hargita, Kovászna és Bákó 
– megyében működik, száz önkor-
mányzattal működünk együtt, és 
3300 személyt látunk el. Maros me-
gyében 20 településen vagyunk 
jelen, és 550 ellátotthoz jutnak el a 
kollégáink. A Caritas által nyújtott 
szolgáltatások finanszírozási szem-
pontból több pilléren állnak, ebből 
az egyik az 1998. évi 34-es törvény 
alapján nyújtott állami szubvenció, 
lehetőség van arra, hogy a törvény 
alapján egy önkormányzat a saját 
költségvetéséből is támogasson 
ilyen jellegű szolgáltatásokat. A Ca-
ritasnak jelenleg 35 szociális egy-
sége van a hat megyében, 
amelyekre állami finanszírozást ka-
punk, és egy egységre – Marosvá-
sárhelyen – a helyi önkormányzat 
költségvetéséből igényeltünk támo-
gatást. Az állami szubvenció mellett 
vannak önkormányzatok, amelyek 
szociális szolgáltatásokat vásárol-
nak, ugyanis nem rendelkeznek 
saját szolgáltatással. A harmadik 
fontos forrást a pályázatok jelentik, 
általában tavasszal vagy nyáron a 
helyi és megyei önkormányzatok 
pályázatokat írnak ki a 2005. évi 
350-es törvény alapján. Ezek révén 
finanszírozhatnak például több hó-

napig egy adott programot, vagy 
részlegesen egy adott szolgáltatást. 
Mindezek kiegészülnek a szponzo-
rálásokkal, a jövedelemadó 3,5 szá-
zalékának a felajánlásával, illetve 
az ellátottak hozzájárulásából szár-
mazó összegekkel. 

– Hogy néz ki arányaiban ez a 
több pillérre épülő finanszírozás? 

– Ez évről évre szolgáltatáson-
ként változik. Az idősotthonok ese-
tében a bevételek 80-90 százaléka 
az ellátottak hozzájárulásából szár-
mazik. A hátrányos helyzetű, mély-
szegénységben élő gyerekeknek 
nyújtott szolgáltatásaink esetében 
az önkormányzatoktól és az állami 
költségvetésből érkező összegek a 
tavaly a 40-60 százalékát fedezték 
a költségeknek. Természetesen ez 
önkormányzattól is függ, attól, 
hogy mennyire tekintik ezt priori-
tásnak, van, ahol a támogatás 
aránya eléri a 75-80 százalékot, de 
sehol sem teszi ki a százszázalékot. 
Ilyenkor mi próbáljuk külföldi tá-
mogatóktól, cégektől, magánsze-
mélyektől előteremteni a hiányzó 
részt. 

Ha a szervezet egészét nézzük, az 
összes szolgáltatást, jelenleg 50 szá-
zalék fölött van a közpénzből tör-
ténő finanszírozás. Természetesen 
az ideális az lenne, hogy, akárcsak 
az állami szociális szolgáltatók, 
amelyek százszázalékos finanszíro-

zásban részesülnek, ugyanez járjon 
a civileknek is, hiszen ugyanazok-
nak a feltételeknek kell megfelel-
nünk, ugyanolyan standardok 
szerint dolgozunk, ugyanazok az el-
várások felénk is. Az állami szociá-
lis szolgáltatóintézmények alkalma- 
zottainak a bére jelenleg mintegy 30 
százalékkal magasabb, mint a ma-
gánszférában dolgozóké, emiatt is 
nagy gond a szakemberhiány, az el-
múlt 3-4 évben folyamatosan szivá-
rogtak át kollégák az állami 
szférába.  

Tavaly májusban kaptuk a hírt, 
hogy 2023-tól nőni fog a támogatás 
mértéke, mentőövként tekintettünk 
erre, hiszen ellenkező esetben bizo-
nyos szolgáltatásainkat, ilyen elsza-
badult árak mellett, fel kellett volna 
függesztenünk. A tavaly komoly 
költségvetési mínuszt halmoztunk 
fel, az elmúlt 15 év legnagyobb 
költségvetési hiányát, feléltük a tar-
talékainkat, az lebegett a szemünk 
előtt, hogy január 1-től nő a finan-
szírozás, és addig mentsük át a  
tevékenységeinket. A szociális szol-
gáltatások nem olyan tevékenysé-
gek, amelyekre néhány hónapig 
lakatot teszünk, mivel nincs rá 
pénz, majd utána folytatjuk, nem 
mondhattuk az ellátottainknak és a 
kollégáknak, hogy elengedjük a ke-
züket, és jöjjenek vissza pár hónap 
múlva. 

– Milyen mértékben emelték ja-
nuár 1-től a civil szolgáltatók által 
igényelhető állami finanszírozást?  

– Ami most történt, az egy lépés 
a méltánytalanság felszámolása irá-
nyában. Eddig a nappali foglalkoz-
tató tevékenységek esetében egy 
ellátott után havi 175 lejt biztosított 
az állam, januártól ez az összeg 600 
lejre emelkedik. Jelentős növekedés 
ugyan, de tudni kell, hogy az eddigi 
175 lej tizennégy éve nem módo-
sult, miközben a költségek egyre 
növekedtek, tehát lassan már szim-
bolikus támogatás volt. Tudni kell, 
hogy minden szolgáltatás esetében 
van egy, az állam által meghatáro-
zott minimális költségstandard. Ez 
egy nappali foglalkoztató esetében, 
a szolgáltatások komplexitásának 
függvényében, személyenként havi 
1800-2350 lej között mozog. A fo-
gyatékkal élő nappali foglalkozta-
tókban való ellátása esetében pedig 
eléri a 3400 lejt is a havi költség- 
standard, miközben az állam eddig 
erre ellátottanként 175 lejt biztosí-
tott. 

A tavaly először történt előrelé-
pés, amikor – kizárólag a súlyos fo-
gyatékkal élők esetében – a 

költségek 85 százalékát biztosította 
az állam. A Caritas Csíkszeredában 
működteti a Szent Ágoston Köz-
pontot, ahol fogyatékkal élőkkel 
foglalkoznak, 22 ellátottal tíz mun-
katárs dolgozik.  

A rezidenciális központok, így az 
idősotthonok esetében az eddigi, el-
látottanként nyújtott 250 lejes havi 
támogatást ezer lejre emelték. Je-
lentős növekedés, de messze nem 
fedezi a valós költségeket. Például 
a búzásbesenyői idősotthonban, 
amely egy kis létszámú intézmény, 
ugyanannyi munkatárs dolgozik, 
mint ahány bentlakó van, egy idős 
valós ellátási költségei elérik a havi 
5400-7000 lejt, főleg az ágyhoz kö-
tött betegekéi.  

– Ilyen körülmények között kell-e 
módosítani a hozzátartozói hozzá-
járulást? 

– A búzásbesenyői otthonban 
már az elmúlt év végén kellett nö-
veljük a hozzájárulás összegét, 
ugyanis még így sem üti a széle a 
hosszát, a Kerelőszentpáli Polgár-
mesteri Hivatal vállalta fel a külön-
bözetet. Sajnos a pluszpénz nagy 
részét, ami bejön a megemelt állami 
finanszírozásnak köszönhetően, fel-
emésztik a megemelkedett költsé-
gek, hiszen köztudott, hogy az 
élelmiszerek ára 30-50 százalékkal 
emelkedett, az energiaárak szintén, 
január 1-től a minimálbér is.  

Az otthoni beteggondozás terén a 
korábbi 120 lejről január 1-től 600 
lejre nőtt az ellátottankénti havi tá-
mogatás. Ez azt jelenti, hogy több 
helyre eljutnak a kollégák, hiszen 
minél nagyobb mértékű az állam, 
valamint a helyi önkormányzatok 
által biztosított finanszírozás, annál 
kisebb rész hárul az ellátottakra. Az 
utóbbi években, mivel nagyon 
kevés volt az állami támogatás, 
kénytelenek voltunk a szolgáltatás 
árának a nagyobb részével az ön-
kormányzatokat, valamint az ellá-
tottakat terhelni.  

A mélyszegénységben élőket fel-

karoló tevékenységeink egy része 
sokáig külföldi támogatásokkal mű-
ködött, azonban az utóbbi években 
a gazdasági nehézségek és a hábo-
rús helyzet miatt ezek megcsappan-
tak. Vannak közösségek, ahol olyan 
gyerekekkel dolgozunk, akiknek 
élelemre, ruházatra nem futja, tőlük 
nem kérhetünk hozzájárulást, ennek 
ellenére naponta az öt megyében 
600-700 gyerekkel foglalkozunk is-
kola utáni tevékenységek formájá-
ban. Ezeket a foglalkozásokat a 
támogatás hiánya ellehetetleníti. A 
tavaly anyagi és infrastrukturális 
okok miatt meg kellett szüntetnünk 
a Kis-Küküllő térségében néhány 
központot, például Balavásáron, 
Gyulakután. A pozitív példa Maros-
szentgyörgy, ahol továbbra is kivá-
lóan működnek a hátrányos 
helyzetű gyerekek felzárkóztatását 
célzó foglalkozások, a helyi önkor-
mányzat példaértékű szociális érzé-
kenységének köszönhetően.  

– Az évek során több ízben szóvá 
tettétek, hogy Marosvásárhelyen so-
káig nem számíthatott a helyi  
önkormányzat támogatására a  
Caritas. Az új városvezetéssel ja-
vult-e a hozzáállás? 

– Igen, sokat. Partnerként kom-
munikálnak velünk, bevonnak a ci-
vileket érintő problémák meg- 
oldásába, illetve a finanszírozások 
terén is jelentős előrelépés történt, 
időben történnek a kifizetések. Úgy 
döntöttünk, hogy egyik helyi szol-
gáltatásunkra, a Teréz Anya Idősek 
Nappali Foglalkoztató Központjára 
a marosvásárhelyi önkormányzattól 
igényeljük a támogatást, a másik 
kettőre pedig állami költségvetés-
ből, és a város felvállalta, hogy a 
költségstandardoknak a harminc 
százalékát kifizeti. Ugyanakkor a 
tavaly elindult egy, a fogyatékkal 
élő gyerekek rehabilitációját szol-
gáló szolgáltatásunk is, aminek az 
elindítását a marosvásárhelyi ön-
kormányzat pályázati úton anyagi-
lag segítette. 

Ma ATTILA és RAMÓNA,  
holnap GYÖNGYVÉR napja. 
GYÖNGYVÉR:  magyar eredetű női 
név, jelentése: gyöngytestvér, Arany 
János névalkotása a régi magyar 
Gyöngy névből a Buda halála című 
művében.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 6.

1 EUR 4,9293
1 USD 4,6894

100 HUF 1,2409
1 g ARANY 276,9433

IDŐJÁRÁS 
Nagyobbrészt felhős 

Hőmérséklet: 
max.  5 0C 
min.  -1 0C

(Folytatás az 1. oldalról)

Ludescher László

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Előrelépés  
tizennégy év után

7., szombat 
A Nap kel  

8 óra 6 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 52 perckor.  
Az év 7. napja,  

hátravan 358 nap.



Szétszórt némaság és Estére meg-
öregszel – két jelentős, tematikájuk-
ban, időrendiségükben, megjelené- 
sükben egymást követő, egymásba 
fonódó erdélyi prózaverskötet címei. 
A csíkszeredai Borsodi L. László költő el-
hunyt családtagjainak, felmenőinek 
történeteit éli meg, mutatja be sajá-
tos, az olvasót valóban megérintő köl-
tészetén keresztül e kötetek lapjain. 
E két könyv képezte az alapját annak 
a beszélgetésnek is, amely múlt év 
december 16-án zajlott a marosvásár-
helyi Bernády Házban, ahol a csíksze-
redai vendéggel az est szervezője és 
ötletgazdája, Nagy Attila költő beszél-
getett. 

Amolyan írásbeli elöljáró beszédként, a 
célból, hogy a szerzők között zajlott beszél-
getés gerincvonalát képező kötetek tartalmá-
ról és stíljéről az az iránt érdeklődőket 
kellőképpen tájékoztathassuk, Borcsa János 
irodalomkritikusnak a Borsodi L. László fen-
tebb említett két kötetéről szóló írásából idé-
zünk egy keveset. 

„Borsodi utóbbi két prózaverskötetében1 
ugyan nagyon is konkrét, nevesített személye-
ket idéz meg (előbbiben a költő felmenőit, va-
lamint választott példaképeit, utóbbiban 
édesapját), de ezekbe a versekbe ugyancsak 
»belelop« valamiféle sejtelmet a lét egészé-

ről. A költő által megidézettek mindenike a 
földi élet végére ért, azaz a néma anyagi világ 
részévé váltak, ám hely készült számukra az 
emlékezetben – éspedig a verseket befogadó 
olvasónak köszönhetően –, amint a költő 
megszólaltatta őket, akiken testi mivoltukban 
az anyag fizikai törvényei immár beteljesültek 
– úgymond felszívják a hajszálgyökerek. Hi-
ányuk arra késztette a költőt, hogy szavak 
által, a nyelv útján újból jelenvalóvá tegye a 
neki kedves néhai személyeket. 

Borsodi két újabb kötete is a tőle megszo-
kott módon, pontos elgondolás alapján, mi-
nuciózus módon hét-hét ciklusra tagolódik. A 
Szétszórt némaság esetében a felmenőket 
mintegy családfaszerűen, nagy-, déd- és ük-
szülők szintjén követhetjük az első három cik-
lusban, az első zárásaként helyezve el a 
fiatalon elhunyt édesanyáról készült, vissza-
fogottságában is mély érzéseket keltő verset, 
míg a harmadik végére illesztve kapott helyet 
a szépapákat-szépanyákat együttesen meg-
idézett vers. Aztán külön ciklusba sorolva ol-
vashatók a Ferenc-rendi szerzetesekről 
készült lírai portrék (Crypta franciscano-
rum), továbbá a Borsodihoz közel álló sze-
mélyeké (Sepulchri proximorum) és azoké, 
akiket barátnak tekintett (Coemeterium ami-
corum). A kötetzáró hetedik ciklus (Testamen-
tum) egyetlen, a cikluscímet viselő 
»képverset« tartalmaz. (…) 

Az Estére megöregszel központi alakja, fő-
hőse az apa, maga az egész prózaversben írt 
mű pedig sok szállal és sokféle poétikai-reto-

rikai eljárás révén kapcsolódik az előző kö-
tethez. Ilyen lehet egy-egy elbeszélt esemény 
vagy felidézett történet újabb »adalékkal« 
való bővítése, esetleg valamely szereplő alak-
jának újbóli felvillantása, illetve a szerzői-el-
beszélői hang váltakoztatása a főhős vagy 
egy-egy mellékszereplő közvetlen, egyes szám 
első személyben történő megszólaltatásával, 
továbbá a főhős egykori írásos feljegyzései-
ből való »szemelgetés« (…). Végül, de nem 
utolsósorban, ez esetben is a hetes számrend-
szerben gondolta el a szerző kötete megszer-
kesztését, hét ciklusra tagolva ezt is. 
Minthogy a könyv középpontjában az apa áll, 
időben egy rövidebb szakaszt, nyolcvan-ki-
lencven évet ölel fel az új kötet szövegvilága, 
ami viszont éppen elég egy magyar és erdélyi 
emberi sors vázlatos megrajzolásához.”2 

A Bernády Házban zajlott író-olvasó talál-
kozón Nagy Attila is elsősorban a fenti két 
kötet kapcsán beszélgetett meghívottjával.  

– Az, amit te csinálsz, valóság vagy kép-
zelet? 

– Úgy gondolom, hogy elsősorban annak 
kellene megszólalnia, amit a halál tesz az 
élettel. Valamilyenképpen a dokumentum- és 
prózajelleg, a lírai fikció ugyanezt a játékot 
viszi végig. De lehet, hogy ezt inkább az ol-
vasónak kéne eldöntenie.  

– Szétszórt némaság – írod címként. Át-
futtatod az első kötetet a másodikba, a két 
könyvet líratörténetnek is nevezhetnénk – 
ilyesmit tudtommal ezen a nyelvterületen 
még nem írtak, igaz, volt, aki pedzette. De 

ennyire konkrétan és mégis líraian fogal-
mazva meg adott korokat, még senki. És na-
gyon örültem ennek. 

– Két évig írtam a Szétszórt némaságot, és 
oda kerültem, hogy gyakorlatilag belaktam a 
némaság városát. Közben sokat olvastam, 
például Pilinszky egész levelezését – ezek az 
élmények is meghatározóak voltak számomra 
a szövegformálás, az alkotás során. Az, hogy 
ebben a múltba barangolásban megrekedtem, 
inkább édesapámhoz köthető, mert ő még ol-
vasta a Szétszórt némaság darabjait. Akkor 
már idős volt, és nagyon sok ismerőse szere-
pel benne. Úgy is olvasta, mint özvegy férj, 

Borsodi L. László 
 

Templomcsend,  
törmelék 

 
„meghasadnak az evidenciák” 

(Pilinszky János) 
 
Le szeretnék borulni eléd, 
ahogy egykor megtanítottak, 
de hiába próbálom elképzelni, 
van neked lábad, és odalépsz hozzám, 
és van kezed, amelyet rám teszel, 
és van karod is, amellyel átölelsz, 
és van szemed, hogy néha rám tekints, 
és van szavad, hogy megszólíts, 
valami mindig megzavar: 
a sekrestyés szöszmötölése, 
a kántor hamis hangja, ordítása, 
a kintről jövő szirénahangok, 
a gyerekzsivaj, a nyugdíjas kopogása, 
a kedvesem könnye, mert megbántottam; 
valami mindig összetöri bennem 
a templomcsendet, és nem látok át 
a festett ablakok szentjein. 
Törmelékekből, vakon, a test tömlöcében 
megpróbálom mégis kitalálni, vagy-e te, 
ha vagy, van-e térképzeted, időérzéked, 
van-e lüktetésed, hallod-e a szívritmusom, 
vársz-e rám, s érdekellek-e egyáltalán.

SZERKESZTI: 
KAÁLI NAGY BOTOND 
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Boros Tety alkotása                  Lapszámunkat a művész munkáival illusztráltuk

Borsodi L. László költői estjéről 
„Belaktam a némaság városát” 

Kaáli Nagy Botond



Óesztendő elmúlt, új esztendő el-
kezdődött. Valami mindig elmúlik, 
valami mindig elkezdődik. Az idő-
nek ezen a különös fordulópontján, 
az elmúlás-megújulás örök zajlásá-
nak 1823. földi esztendejében,  
január 1-jén született Petrovics  
Sándor. A 26 év, mit fizikai létének 
kimértek az istenek, nyomon követ-
hető, de az a pillanat, amikor a szel-
lemóriás Petőfi rámosolygott a 
teremtő Isten arcára – hogy Jere-
miás prófétát idézzem: mielőtt az 
anyaméhben megalkottalak, prófé-
tának rendeltelek a népek közé –, ez 
a döntés Isten örök rendelése, amit 
felismer a géniusz látomásainak 
szellempillantásával. Fizikai léte le-
merült az enyészetbe a véráztatta 
fehéregyházi törökbúzás sűrűjében, 
szellemi léte örökkön repülő üstö-

kösként szórja sugarait a szabad-
ságra-szerelemre, igazságra-ember- 
jogra vágyó népek álmainak zenit-
jén. Petőfi lantján a két legfőbb va-
lóság megszámlálhatatlan akkordja 
pendül. E két valóság test és lélek, 
mulandóság és örökkévalóság, sza-
badság és szerelem. Az év halálát 
leíró Az év végén című versében a 
sötét másvilágba térő esztendő ke-
zébe lámpásnak egy dalát helyezi, 
és a számadás percében arra kéri: 
„Légy tükör, melyből reám néz/ 
Egész, egész életem,/ Melynek leg-
szebb két virága/ a mulandó ifjuság 
s a/ Múlhatatlan szerelem.” A 200 
éve született Petőfi Sándorról és a 
200 éves Petőfi-irodalomról nehéz 
újat mondani, mert mindenki, aki 
csak tehette, hozzászólt, értelmezte 
verseit, dalait, gondolatait. Nehéz 
róla újat mondani, de amit ő mon-
dott, azt újra és újra kell mondani, 

mert Petőfi a miénk, és úgy érez-
zük, hogy írásai a mi gondolataink, 
és a fejünkből leste el őket.  

Egy legenda szerint Tamási Áron-
nak mondták a falubeliek, mikor 
egyszer hazalátogatott Farkasla-
kára: Áron, te azt írtad le, amit itt 
nálunk mindenki tudott. Petőfi 
számtalan sora úgy cseng a szí-
vünkben, mintha örökké ismertük 
volna. Ilyen sorok: Kis lak áll a 
nagy Duna mentében, Reszket a 
bokor, mert madárka szállott rá, 
Talpra magyar, hí a haza, Minek ne-
vezzelek, Itt van az ősz, itt van újra, 
Egy gondolat bánt engemet, Egész 
úton hazafelé azon gondolkodám. 
Azonban ezeket a lángoló igéket 
Petőfi az égből hozta le nekünk, 
mint Prométheusz a tüzet a görö-
göknek, azért, hogy amikor olvas-
suk vagy fejből idézzük, akkor az 
égi dimenzió sugárzásában lássuk 
legdrágább kincseinket: kedvesünk 
arcát, édesanyánk-édesapánk szíve 
csordulását, a haza és nemzet nagy-
ságát, a költő és költészet örök  
küldetését, a magyar rónaság arany-
kalászait, a vágtató Tisza sötét hul-

lámait. Tanácsolom, hogy keressük 
Petőfi költészetében a gyógyító, 
emberjavító tanításokat is, melyek-
kel kapcsolatosan Arany Jánoshoz 
írt versében a költészet feladatáról 
megjegyezte: Legyen minden da-
lunk egy-egy vigasztalás. Bibliai 
tömörséggel írt tanácsai és pszicho-
lógiai mélységű meglátásai közül 
tanuljuk meg most ezt az egyet: ,,A 
bánat? Egy nagy oceán. S az öröm? 
Az oceán kis gyöngye. Talán, mire 
fölhozom, össze is töröm”. Jelen ta-
nulmány a 200 éves Petőfi-iroda-
lom feneketlen kútjából csak egy 
hörpintés, de emeljük Petőfi gondo-
latainak gyöngyöző poharát az ő 
lelkének humorával magasra: 
„Gondüző borocska mellett/ Vígan 
illan életem;/ Gondüző borocska 
mellett,/ Sors, hatalmad nevetem”. 
Emlékezete legyen áldott, szelleme 
lebegjen mindörökké a mindenség-
ben! 

(Elhangzott a január 1-jei maros-
vásárhelyi Petőfi-ünnepségen) 

Emlékezés Petőfi Sándorra 

úgy is, mint gyermek és unoka, különféle 
szerepekben, és a rá jellemző kötetlen 
módon megjegyezte, hogy „Fiam, ebből a 
kötetből is kihagytál”. Elnevetgéltük, de 
ekkor és így jött az ötlet a második kötet-
hez: hogy miért ne lehetne ezt jóvátenni? 
Erre mutat rá az Estére megöregszel cím 
is. Az, hogy ez mennyire éntörténet, vagy 
mennyire az apám története, megint az ol-
vasattól függ. Édesapám meghalt, így 
ebben a két kötetben személyes történetté 
vált az elmúlás. 

– Ezekkel a versekkel a metafizika 
alapkérdéseit bizgetted meg. Hölderlin 
Kenyér és bor című versének egyik rész-
letére Heidegger egy egész tanulmányt 
épített fel, ez a részlet pedig így szól: „és 
költők szűkös időn – mi végre? /(…)/ ők 
is szent éjben húznak a tájakon át”. Úgy 
érzem, hogy ez a két köteted és azok, aki-
ket ezekbe beleírtál, valahogy ennek a két 
sornak is veretei. Hölderlin, az antik kul-
túra nagy csodálója ezt leírja, és erre két-
száz év múlva válaszol Heidegger egy 
tanulmányban. Valóban remegő, szo-
rongó valakik vagyunk? A könyveidben 
semmi erőltetettet nem találtam, szép, ru-
galmas, egyenletes magyar nyelv csörge-
dezik számomra bennük, akár a hegyi 
patak vize mossa, gömbölyíti, vagy fo-
gyasztja el saját köveit.  

– A saját nyelvemre lefordítva azt, amit 
értelmezésként megszólaltattál, úgy vélem, 
hogy mindegyik szövegben van valami 
történetszerűség, ez a prózának és a lírának 
is a tétje vagy a találkozása. És mindegyik-
ben ott a dráma is, a drámai pont, amely 
természetesen a halálhoz kötődik. A könyv 
többszólamú, hol az idős apa, hol az öz-
vegy férj, hol az értelmiségi beszél, hol 
róla beszél a fia, az unokája. 

– Te hogyan írsz verset? Amikor valaki 
lírát művel, előfordul, hogy valami csak 
úgy bekattan. De amit te csinálsz, ahhoz, 
úgy vélem, sok idő, megmunkáltság és át-
gondolás is kell. 

– Valamikor nagyon rég, 10-15 évvel ez-
előtt a Félemelet című verseskötetemben a 
formákkal játszottam, és miután azt befe-
jeztem, volt egy átmeneti periódusom, 
majd azt éreztem, hogy azokból a szöve-
gekből nem tudok tovább haladni. Fekete 
Vincével beszélgettünk erről, és ő is azt ja-
vasolta, hogy próbáljak valami mást. A 
csend és a hallgatás is hozzátartozik az 
íráshoz. Egy darabig csend volt, akkor 
kezdtem jegyzeteket írni, majd teljesen 
ösztönösen éreztem rá a szükséges versfor-
mára. A jegyzetekből születtek meg a Fel-
jegyzések a földről című kötetem első 
darabjai. Ennél a könyvnél még egyes szö-
vegeket írtam. De miután ezeket ciklu-
sokba rendeztem, és kötetté formáltam, 
már kompozíciókban kezdtem el gondol-
kodni a folytatáshoz. A belső hang megta-
lálásához, a szerkezeti felépítéshez 
próbáltam megtalálni, kigondolni a szöve-
get. Ez folytatódott a Szétszórt némaság 

megírásakor is. Ha pedig technikai szem-
pontból kérdezed, én nem tudok faragni. 
Nem kézzel, hanem számítógépen írom a 
verseket, így több lehetőség van a törlésre, 
újraírásra. Viszont minden egyes szöveget 
ki szoktam nyomtatni – mert más, ha kép- 
ernyőn, és más, ha papíron olvassuk a ver-
set –, és utána a papíron, írószerrel javítom 
ki. 

– Mi a véleményed a díjakról, és 
hova sorolnád magad ma? 

– Nem voltam túlságosan elké-
nyeztetve, a verseimért Székelyföld- 
és Látó-díjat kaptam, ezekre nagyon 
büszke vagyok, mert nem politikai 
alapon adták nekem, azt nem is fo-
gadnám el. A szakmai visszajelzés 
viszont nagyon fontos minden alkotó 
számára, és erőt is ad a folytatáshoz. 
Ami a kérdés második részét illeti, 
elég furcsa az én helyzetem: az 
utóbbi két kötetem alapján úgy gon-
dolom, hogy ahhoz a költészethez 
állnak közelebb ezek a szövegek, 
amely valamilyenképpen az életraj-
zisággal, a történetiséggel áll kapcso-
latban, tehát a fikció és a valóban 
megtörténtség határmezsgyéjén ját-
szik. De annyira színes és széttartó 
most az irodalmi beszéd, hogy talán 
ennek a megítéléséhez is kell egy 
időbeli távlat, ehhez most még túlsá-
gosan benne vagyunk. 

– Zárszóként hozzátenném: én az 
olvasni való költők közé sorollak, 

mert a tiéd egy nagyon őszinte, és úgy 
érzem, megszenvedett költészet – szeretem 
ezeket a verseket. 

1 Borsodi L. László: Kolozsvár–Buda-
pest, Erdélyi Híradó Kiadó–Fiatal Írók 
Szövetsége, 2018; Borsodi L. László: Ko-
lozsvár, Erdélyi Híradó Kiadó, 2021. 

2 Borcsa János: Szavakkal, akiktől egyre 
távolodunk… 

„Belaktam a némaság városát” Borsodi L. László 1976-ban született Csík-
szeredában. A Márton Áron Gimnáziumban érett-
ségizett szülővárosában 1994-ben. 1996-2000: A 
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filo-
lógia Karának magyar-angol szakán 2000-ben ál-
lamvizsgázott. Azóta szülővárosában, egykori 
középiskolájában magyar és világirodalmat tanít. 
Kutatási témája Baka István (1948–1995) költé-
szete. 2015-ben doktori (PhD) fokozatot szerzett 
a Szegedi Egyetem Irodalomtudományi Doktori 
Iskolája keretében. Doktori disszertációjának a 
címe: Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és 
ciklusképzés Baka István költészetében. A Táj-
kép fohásszal mint újrarendezett költői testamen-
tum; témavezető: dr. habil. Bombitz Attila.  

Művei: Átmenetek, Szent Bonaventura Kiadó, 
Kolozsvár, 1998; Viszonylatok, Csíkszereda, 
2000; Ellenpontok, Csíkszereda, 2003; Féleme-
let, Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2007; Fel-
jegyzések a földről, Pallas-Akadémia Könyv- 
kiadó, Csíkszereda, 2012, Ráduly Margit illuszt-
rációival; Parton, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 
Csíkszereda, 2013, Ráduly Margit illusztrációival; 
Utolér, szembejön, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 
Csíkszereda, 2016, Ráduly Margit illusztrációival; 
Balázsolás, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csík-
szereda, 2016, Tomos Tünde illusztrációival; 
Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei, 
Kalligram Könyvkiadó, 2017; Szétszórt némaság, 
Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár-Budapest, Fiatal 
Írók Szövetsége, 2018, Ráduly Margit illusztrá-
cióival; Regina, Gutenberg Kiadó, 2020, Tomos 
Tünde illusztrációival; Estére megöregszel, Ko-
lozsvár, Erdélyi Híradó Kiadó, 2021. 

Díjai: Székelyföld-díj, 2015, Tiszatáj-díj, tanul-
mánypályázat, 2016, Látó-nívódíj, 2022.

Henter György lelkipásztor 

Borsodi L. László és Nagy Attila           Fotó: Kaáli Nagy Botond

Petőfi Sándor. Az Escher Károly fotográfus 
által az eredeti, Egressy Gábor által Petőfiről 
1844-45 körül készített dagerrotípiának kémiai 
úton regenerált és oldalfordított (vélhetően a 
valós helyzetbe került) reprodukciója.  

(Folytatás a 3. oldalról)
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Boros Tetyt Marosvásárhelyen min-
denki ismeri. Vagy ha mégsem, akkor 
is felismeri. Az egyedi stílussal rendel-
kező, hosszú hajat és szakállat viselő 
nonkonformista képzőművész gyak-
ran rója a város utcáit, aktívan jelen 
van a közösségi médiában, és feltűnik 
számos kulturális rendezvényen is. 
Különböző lapokban és tárlatokon év-
tizedek óta láthatjuk karikatúráit. 
Amelyekből nemrég – marosvásárhe-
lyi premierként – Tety 80 Cartoon Digital 
Expo címmel digitális kiállítás nyílt a 
Bolyai téri Studium Hubban. A hagyo-
mányos erdélyi széleslátókörűséget is 
megtestesítő, tősgyökeres marosvá-
sárhelyi művész a tavaly töltötte be a 
nyolcvanadik életévét, ez az alkalom 
adta a tárlat címét is.  

A kiállítás megnyitójára december 9-én  
került sor, a tárlatnyitón sorrendben elsőként 
és házigazdaként dr. Vass Levente államtitkár 
üdvözölte a résztvevőket, aki elmondta, Boros 
Istvánt, azaz Ştefant, azaz Tetyt a kórházban 
(Boros István munkahelyén) ismerte meg, 
amikor a sürgősségi és a mostani megyei kli-
nikai kórház orvosigazgatója volt, és kevés 
olyan emberrel találkozott, aki nem a problé-
mákkal kereste meg őt, hanem azzal, hogy 
mivel segíthet. Ez pedig számára, harmincva-
lahány éves fiatal igazgatóként nagy biztonsá-
got adott. Akkor, a 2000-es évek elején ismerte 
meg a munkásságát, amelyet azóta is követ és 
tisztel. 

Karácsonyi Zsigmond, lapunk főszerkesz-
tője hozzátette: e „nyolcvanéves fiatalember” 
tárlata új kezdetet is jelenthet, hiszen ez az első 
digitális kiállítás Marosvásárhelyen.  

– Elfogult vagyok Tetyvel, a karikatúrát 
pedig a legmarkánsabb, legkifejezőbb művé-
szeti ágnak, sajtóműfajnak tekintem. Amikor 
erre a tárlatra készültem, átgondoltam, hogy 
mit is jelent a karikatúra számunkra. Úgy ha-
tároztam meg, hogy fegyver és gyógyszer. 
Olyan fegyver, amely iróniával működik. A 
karikatúra a 15. századtól megbecsülésnek ör-
vend, Marosvásárhelyen a múlt század 70-es 
éveinek végén, 80-as éveinek elején volt egy 
felfutás, és egy vásárhelyi iskoláról is beszél-
hettünk, amely a Molnár Dénes és a Boros 
Tety nevéhez is kötődik – az alkotásokat a Mű-
vész mozi előcsarnokában állították ki, így óri-
ási hatásuk volt, és természetesen megjelentek 
a napilapban is. Tety akkor is szabadon ki tudta 
fejezni a gondolatait, mert ő nem vitriolos, ag-
resszív módon közelíti meg a témát, hanem 
empátiával, megértéssel, és nagy fokú önirónia 
is jellemzi a rajzait. Mindig megtalálta a legak-
tuálisabb kérdések felvetését. Az itt kiállított 
képek között ott az utóbbi két év termése is: 
azt a nyomasztó világot, amit a Covid jelenléte 
teremtett, olyan iróniával tudta fricskázni, 
hogy attól mosolyogtunk. Gyógyszer az, amit 
ő elkövetett a Covid idején, számára a legjobb 
védekezési mód a humor volt. Visszatért a régi 
motívumaihoz, de már más formában mutatja 
meg őket. Most is jelen van a munkáin az a 

Tety-figura, akiről mindmáig nem tudom el-
dönteni, hogy a művész vette fel a figura alak-
ját, vagy a figura született önarckép jelleggel. 
De jelzi, hogy alkotója személyiségét, szem-
léletét, véleményét vállalva mondja ki azt, 
amit a világról elképzel, és a leghétköznapibb 
dolgokról is sokat tud beszélni egy kis rajzzal. 
Boros Tety építészeti műszaki rajzolói végzett-
ségel rendelkezik, és nemrég visszatért ehhez 
a nagy szerelméhez, ezekhez a rajzokhoz is. 
Ismert vagy kevésbé ismert épületeket olyan 
megragadó módon örökített meg, hogy azok 
bármilyen kiállításon megállják a helyüket – 
mondta méltatóbeszédében Karácsonyi Zsig-
mond. 

Boros Olimp, Tety fia a tárlatot társszervező 
Oli!Management kulturális egyesület képvise-
letében szólalt fel, és édesapja munkásságát is 
ismertette.  

– Boros Tety 1970 óta karikatúrázik, több 
mint fél évszázad óta jelennek meg humoros 
rajzai a helyi, országos és nemzetközi sajtó-
ban. Számtalan díjat és szakmai elismerést 
nyert itthon és a világ szinte összes kontinen-
sén. 1977-ben Molnár Dénes képzőművésszel 
közösen megszervezte a legelső országos ka-
rikatúrafesztivált, amelyet tizenöt éven át tar-
tottak Marosvásárhelyen. 2013-ban a Maros 
Megyei Tanács támogatásával a Kultúrpalota 
centenáriumi ünnepségének keretében meg-
szerveződött a legelső marosvásárhelyi nem-
zetközi karikatúrafesztivál, a Tety Humorfest 
– tevékenységének egyik legfontosabb mér-
földköve –, amelyen 191 karikaturista vett 
részt 48 országból. 2001-ben bekerült az első 
magyar humorlexikonba, 2014-ben pedig a 
Kucifánt című kiadványba, az erdélyi magyar 

karikaturisták antológiájába. Karrierje hosszú 
ideje indult, ennek ellenére a mostani csuán 
élete harmadik egyéni kiállítása. E tárlat kere-
tében három kategóriára osztottuk a rajzait, 
többezernyi alkotásából 101 munkát válogat-
tunk ki. Ezekből 40 általános, szavak nélküli 
karikatúra, 40 alkotásnak a Covid a témája, 21 
pedig különböző, emblematikus épületek il-
lusztrációja.  

A méltatóbeszédeket követően pár szóban 
Boros Tety köszönte meg a lehetőséget, min-
denki érdeklődését, és jelentette be a tárlat 
megnyitását. A Tety 80 digitális karikatúra-
kiállítás január 9-től, hétfőtől naponta 11 és 
13, valamint 16 és 18 óra között újra megte-
kinthető lesz a Bolyai tér 15. szám alatt meg-
található Studium Hub kiemelkedően jó 
ízléssel kialakított belső terében. 
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Támogatók:

Megnyílt Boros Tety digitális karikatúrakiállítása 
Fegyver és gyógyszer 

Kaáli Nagy Botond

Balról jobbra: Karácsonyi Zsigmond, Boros Olimp, Boros Tety, Vass Levente                  Fotó: Henn Attila



Szabadon felhasználhatóvá válnak Molnár Fe-
renc, Kempelen Béla, Szász Gyula, Paul Éluard, 
Knut Hamsun, Mariano Azuela, Waldemar Bon-
sels írásai, Kende Géza festményei, Szerémi 
Gusztáv zeneművei, valamint Borsos József és 
Vidor Emil önálló építészeti tervei is 2023. ja-
nuár 1-jétől Magyarországon – közölte a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
szerdán az MTI-vel. 

Amikor egy mű létrejön, automatikusan szerzői jogi 
védelem alá kerül, amely a szerző halálát követően még 
70 évig él. Magyarországon 2023. január 1-jétől így 
közkinccsé váltak többek között az 1952-ben elhunyt 
Molnár Ferenc írásai, például A Pál utcai fiúk és Az éhes 
város című regényei vagy az Egy, kettő, három, a Liliom 
és Az üvegcipő című színpadi művei – olvasható a köz-
leményben. 

Mint írják, szintén szabadon felhasználhatóvá válnak 
Kempelen Béla újságíró magyar nemességet kutató al-
kotásai; Szász Gyula matematikus tudományos publi-
kációi; a francia szürrealista alkotó, Paul Éluard 
költeményei; az irodalmi Nobel-díjas norvég Knut 
Hamsun és a mexikói Mariano Azuela egyes regényei, 
valamint a Maja, a méhecske című gyermekkönyvet író 
német Waldemar Bonsels munkái is. 

Fontos azonban, hogy ez csak az eredeti művekre vo-
natkozik, azok feldolgozásaira, átdolgozásaira nem, 

tehát például A Pál utcai fiúk film- vagy musicalválto-
zata, netán a Maja, a méhecske című rajzfilm és képre-
gény nem számít még közkincsnek – emlékeztetnek az 
összegzésben. 

A tájékoztatás szerint idéntől szintén szabadon fel-
használhatóvá váltak Kende Géza festményei, Szerémi 
Gusztáv zeneművei, valamint több neves építész önálló 
munkái is: például Borsos Józsefnek a debreceni közte-
metővel, a debreceni rendőrszékházzal, az Ary-villával 
vagy a szegedi Honvéd téren álló templommal kapcso-
latos tervei; Vidor Emil húsznál is több, Budapesten álló 
lakóépületeinek – köztük az úgynevezett Palatinus-
házak vagy a hazai szecessziós építészet szép példája, a 
Bedő-ház – tervei is. 

Kitérnek arra is, hogy 2024-ben majd olyan alkotók 
önálló művei válnak közkinccsé, mint például Dienes 
László szociológus, Márton Lajos festő, Sándy Gyula, 
Lauber László és Fábián Gáspár építészek, Kálmán 
Imre zeneszerző vagy Django Reinhardt dzsesszgitáros. 
Az irodalmi, tudományos, művészeti alkotásokat min-
dig szerzői jog védi, ahogy a felhasználásukhoz kapcso-
lódó teljesítményeket is. Ezeknek egyik alapvető célja 
a szellemi alkotás ösztönzése. A szerzői alkotások jogi 
oltalma a magyarországi kulturális ipar működésének 
és fejlődésének elemi feltétele, ezáltal munkahelyek, 
vállalkozások, befektetések védelmét is jelenti – hang-
súlyozzák a közleményben.
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Szabadon felhasználhatóvá vált  
A Pál utcai fiúk című regény 

Első alkalommal rendezik meg a Hun-
garian Ballett Grand Prix elnevezésű 
nemzetközi balettversenyt a gyer-
mek- és ifjúsági korosztály számára 
2023. június 26. és július 1-je között 
a veszprémi Acticityben a Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális Fővá-
rosa program részeként. 

Az eseménnyel kapcsolatos budapesti saj-
tótájékoztatón Ókovács Szilveszter, a Magyar 
Állami Operaház főigazgatója a dalszínház 
kiemelt céljaként jelölte meg, hogy a balett 
jelentőségét az opera mellé emeljék előadás- 
számban és repertoárépítésben is. 

A veszprémi nemzetközi balettverseny is 
azt a célt támogatja, hogy idővel a nagy ha-
gyományú Magyar Nemzeti Balett hazai bá-
zisra épüljön, a magyar balettképzésen és a 
magyar növendékeken alapozódhasson meg, 
és a melléjük szerződtetett külföldi művészek 
inspirációs forrásként jelenjenek meg – fo-
galmazott a főigazgató. 

Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Ba-
lettintézet igazgatója rámutatott, hogy egy 
ehhez hasonló verseny az utánpótlás-nevelés 
és a szakmai találkozások mellett hazánk kul-
turális életének nemzetközi ismertsége és el-
ismertsége szempontjából is kiemelt 
jelentőségű. Megjegyezte, egy nemzetközi 
balettverseny létrehozása több mint 10 éves 
álma, a terv eddig minden balettigazgatói pá-

lyázatában szerepelt. „Hálás vagyok 
azért, hogy a Veszprém-Balaton 
2023 EKF program keretein belül 
most végre lehetőségünk nyílik az 
első Hungarian Ballet Grand Prix 
megrendezésére” – fogalmazott. 

Egy romos épület újraálmodá- 
sával készül el a mozgásművésze-
teknek, így e nemzetközi balettver-
senynek otthont adó Acticity is – 
mondta Markovits Alíz, a Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális Fő-
városa program vezérigazgatója, aki 
hozzátette, hogy az első alkalommal 
megrendezendő Hungarian Ballett 
Grand Prix nemzetközi balettverseny a várost 
tartósan beemelheti a nemzetközi táncművé-
szeti vérkeringésbe. 

A versenyzők professzionális és amatőr 
kategóriában, a klasszikus és a modern balett 
területén mérhetik össze tudásukat, és a ver-
seny magas színvonalát az együttműködő 
partnerek mellett egy 8 fős, a táncvilág nem-
zetközi szinten elismert táncművészeiből, 
mestereiből és elkötelezett támogatóiból álló 
zsűri biztosítja majd. 

A balettverseny a 7–18 éves fiatalok kor-
osztályára fókuszál, ezen belül pedig 5 kor-
csoportban, precompetitive, junior és youth 
kategóriákban versenyezhetnek a fiatal tehet-
ségek. 

A jelentkezőknek összesen három forduló-
ban kell bizonyítaniuk. A versenyzőknek egy 
előre megszabott variáció bemutatását videó-
anyag formájában kell beküldeniük, míg a 
második fordulóban már személyesen mutat-
hatják be egyéni, duett és csoportos számai-
kat.  

A harmadik fordulóban a legtehetsé- 
gesebbnek bizonyuló finalisták teljesen  
új, a rendezvény ideje alatt tanult produk- 
ciójukat mutatják majd meg a közönség- 
nek. A Hungarian Ballet Grand Prix dobo- 
gósait a rendezvény utolsó napján, egy nagy-
szabású gálaműsor részeként jelentik majd 
be. 

A verseny 15-18 éves korú nyertese Youth 

Grand Prix elismerésben és pénzjutalomban 
részesül, és meghívott előadóként lehetőséget 
kap a következő évi gálán való fellépésre. A 
10–14 éves korosztályok nyertese a Junior 
Grand Prix elismerést nyeri el. 

A tehetséggondozás és az utánpótlás-neve-
lés céljából létrehozott rendezvény a Magyar 
Nemzeti Balettintézet és a Magyar Állami 
Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány 
gondozásában, a Magyar Állami Operaház 
szakmai támogatásával valósul meg. 

Bővebb információk a balettverseny- 
ről, valamint a veszprémi döntővel és  
gálaműsorral kapcsolatban a www.hbgp.hu  
weboldalon és a verseny Facebook-oldalán 
találhatók.

Első alkalommal rendezik meg  
a Hungarian Ballett Grand Prix 

nemzetközi balettversenyt 



Számos eredményt tud fel-
mutatni a szentgericei falu-
közösség, ami a 2022-es 
esztendőben történt helyi 
fejlesztéseket illeti. Ezek 
nagy részére pályázati támo-
gatást hívtak le. 

Nagy infrastrukturális beruházá-
sokat nem valósított meg a tavaly 
a településen az állam vagy Backa-
madaras község önkormányzata, az 
utcaaszfaltozás és a művelődési 
otthon felújítása már 2021-ben 
megtörtént. Az unitárius templom-
nál zajló többéves felújítási mun-
kálatoktól most eltekintünk, hiszen 
ezek nagyobb hányadát a magyar, 
kis mértékben a román kormány is 
támogatta. A tavalyi év az apró, de 
a közösség szempontjából fontos 
helyi lépések időszaka volt, amikor 
a civil szféra hozott pénzt a telepü-
lésre. 

A szentgericei református egy-
házközség a magyar kormánytól 
15 millió forint támogatást nyert az 
új gyülekezeti házra, a bukaresti 
kormány vallásügyi államtit- 
kárságától 100 ezer lejt kapott, a 
községi önkormányzat 37.500 lej-
jel járult hozzá. Mindezt pályázat 
útján szerezte a gyülekezet. A hol-
landiai Dronten testvérgyülekezete 

5 ezer eurós kölcsönt biztosított az 
egyházközségnek, hogy az új épü-
letre napelemes áramtermelő tele-
pet szereljen. A hollandok a 
református egyházközségnek két-
ezer eurót utaltak át, hogy az idős 
(70 év fölötti) gyülekezeti tagok 
számára fűtéspótlékot biztosít- 
son. Ebből az összegből 48 idős 
személy, továbbá két korán özve-
gyen maradt, két-két gyermekét 
egyedül nevelő nő kapott egyen-
ként 200 lejes támogatást a téli 
idényre. 

Ugyancsak a magyar kormány-
tól szerzett támogatást az egyház-
község közösségi eseményekre: a 
Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) 
400 ezer forintot ítélt meg egy gyü-
lekezeti nap megszervezésére, és 
ugyanennyit ifjúsági tábor szer- 
vezésére, valamint a Tüzes szekér 
gyülekezeti ifjúsági zenekar szá-
mára – számolt be Batizán Attila 
lelkipásztor. 

A helyi Tiboldi Alapítvány 600 
ezer forintot kapott tavaly a BGA-
tól működési költségekre. Az ala-
pítvány az önkormányzattól is 
részesült 17.500 lejes támogatás-
ban, amelyet arra használt, hogy a 
falubeli egészségügyi központnál 
napelemes rendszert szereljen fel. 
A holland gyülekezet 4 ezer euró-
jával együtt a két forrásból a rend-
szer meg is valósult. A református 

gyülekezeti háznál és az egészség-
ügyi központnál telepített rendsze-
rek a félévi mutatók szerint 
biztosítják az épületek teljes áram- 
szükségletét, sőt az országos háló-
zatba is juttattak vissza az el nem 
használt energiából – tette hozzá a 
lelkész. 

A helyi Sancta Gratia Egyesület 
sem maradt támogatás nélkül az el-
múlt esztendőben: a BGA-tól 600 
ezer forintot kapott, amit karácso-
nyi csomagok készítésére használt 
fel.  

Az összegből a szervezet 90, 70 
évét betöltő személynek juttatott 
élelmiszercsomagot az ünnep előtt. 
Az egyesület a megújult művelő-
dési otthon konyhájának felszere-
léséhez két hűtőszekrényt vásárolt: 
az ehhez szükséges összeget a 
helyi tanács által jóváhagyott 7.500 
lejes pályázati támogatás biztosí-
totta. Az eszközöket a nyáron sze-
rezték be, már használta is a 
faluközösség – tájékoztatott Nagy 
György, az egyesület vezetője. 

Jó példa, mondhatnánk, csak-
nem iskolapéldája ez annak,  
hogyan kell(ene) működnie bár- 
melyik faluközösségnek, hogy le-
hetőségeit és adottságait felhasz-
nálva külföldi és hazai, állami vagy 
civil pénzforrásokhoz jusson a hi-
ányosságok vagy igények orvoslá-
sára.

LAKÁS 

KÉTSZOBÁS, bútorozott lakás hosz-
szú távra kiadó az Unirii negyedben. 
Tel. 0746-502-316. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel, bár-
milyen javítást, benti munkát, festést, 
glettolást. Hívjanak bizalommal, bár-
miben rendelkezésükre állunk! Tel. 
0767-837-782. (18331) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-873-954, 
0766-874-199, Marius. (18345) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, hidroizolációt, 
meszelést és bármilyen javítást. Tel. 
0745-680-818, Csaba. (18317-I) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-476. (18346) 

KICSERÉLÜNK régi cserepet, lefolyót, 
készítünk kerítést megrendelésre, tetőt 
fedünk Lindab lemezzel, vízszigetelést 
vállalunk. Tel. 0747-816-052. (18365) 

KIPAKOLUNK tömbházlakást, elszál- 
lítunk törmeléket, kitakarítunk udvart, 
garázst, pincét, tömbházak alagsorát. Tel. 
0743-512-168. (18365) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18352-I) 

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel. 
0741-699-761. (18347) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Az élet csendesen megy 
tovább, de emléked elkísér 
egy életen át. Örök álmod 
őrizze béke és nyugalom, 
szívünkben örökké élni fogsz, 
mert szerettünk, és hiányzol 
nagyon. 
Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk január 7-én id. 
GÁLL LAJOSRA halálának 5. 
évfordulóján. 
Szerettei. (18306) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Búcsúzunk nagybátyánktól, 

BENEDEK ANTALTÓL. 
Pop Editke és családja, Lőrincz 
Emese és családja, Jakab Barna 
és családja. (18364-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mély megrendüléssel értesül-
tünk az orvostársadalom nagy 
veszteségéről, dr. SZATMÁRI 
MÁRIA elmegyógyász főorvos 
eltávozásáról. 
Őszinte részvétünket fejezzük 
ki a gyászoló családnak, és 
együttérzésünket mély fájdal-
mukban.  
A Vitályos és a Csiszár csa-
lád. 
Drága emléke legyen áldott, 
nyugodjék békében! (18368)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM FUTÁR munkatársat keres. 
Követelmények: B kategóriájú vezetői engedély, komoly hozzáállás. 
Munkakörülmények: piacszintű fizetés, napi menü. Részletekért hívja 
a  0730-525-535-ös telefonszámot. (67031-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Egyszerűen csak tekints fel a csillagos égre, amikor nagyon 
hiányzik neked az, aki már nem lehet veled. Keresd a 
legfényesebbet, hiszen az lesz a te előrement szeretted! Aki 
mindig figyelni fog téged, mindig érzi majd a szívverésedet, aki 
mindig látja majd az arcodon leguruló könnyeidet, aki 
láthatatlanul mindig fogja majd a kezedet, gyógyítgatja, 
simogatja szomorú lelkedet, és mindig érezni fogja az iránta 
érzett, örökké tartó szeretetedet.” 
(Lippai Marianna) 
Már csak emlék vagy, s ez oly nehéz, hisz úgy fáj a szívem, hogy 
elmentél. 
Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból 
megmaradt. Fájdalom és űr, a szív nem felejt, csak tűr és remél, 
hátha a múlt csodája egyszer visszatér. Szívünkben a helyedet 
nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni. 
Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, soha nem halványul 
szívünkben emléked. 
Szívünk mély fájdalmával, a hiányérzet örök küzdelmével 
emlékezünk a szeretett édesapára, 

LÁSZLÓ ALBERTRE 
január 7-én, amikor 12 éve a kegyetlen halál elragadta közülünk. 
Emlékét őrzi bánatos lánya, Katalin, valamint szerettei. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (18353-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Jó év volt a tavalyi Szentgericén 

A Maros megyei Horea Vész-
helyzeti Felügyelőség tűzol-
tói csütörtökön mintegy 24 
óra leforgása alatt 63 alka-
lommal voltak bevetésen, és 
sikerült megakadályozniuk 
néhány ingatlanban a tűz to-
vábbterjedését. 

Január 5-én, csütörtökön a reg-
geli órákban a marosvásárhelyi 

tűzoltókat Marosszentgyörgyre, az 
Argeşului utcába riasztották, ahol 
egy gazdasági egység egyik épüle-
tében tűz ütött ki. A helyszínen ki-
derült, hogy a tűz a tetőzeten 
mintegy 50 négyzetméteren terjedt 
el. Emberáldozatról nem érkezett 
jelentés. 

Ugyanaznap 10.20 órakor a se-
gesvári tűzoltókat Segesdre, ké-
ménytűz oltásához hívták. A tűz a 
koromlerakódás meggyulladása 
miatt a kéményben keletkezett. 

Rövid időn belül eloltották, nem 
terjedt át a lakóházra. Orvosi bea-
vatkozásra sem volt szükség.  

12 óra körül a szászrégeni tűzol-
tók Marosfelfalu községben, Lö- 
véren oltották el egy lakóház tető-
zetén keletkezett tüzet, amely 8 
négyzetméteren terjedt el. Sérülés-
ről nem érkezett jelentés. A tűz 
okát és körülményeit még vizsgál-
ják – tájékoztatott a Horea Vész-
helyzeti Felügyelőség sajtó- 
osztálya.  

Január első napjaiban sok volt a riasztás 
Tetőszerkezetek gyúltak ki 
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Gligor Róbert László 

Közösségépítő tevékenységekre is kaptak támogatást a reformátusok – két tábort szerveztek a helyi ifjaknak         Fotó: Batizán Attila 

Pálosy Piroska 



A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb  alakja, a költő, forradalmár, nemzeti hős  
Petőfi Sándor 1823-ban született, azaz pontosan 200 éve, ezért ebben az évben rá emlékezünk.  

A János vitéz a  gyerekek és felnőttek egyik legkedvesebb olvasmánya.  
Éljük át együtt e mű izgalmait a Maros Művészegyüttes előadásán keresztül  

január 10-én 19 órai kezdettel! 
Helyek foglalhatók a 0757-059-594-es telefonszámon. 
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