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TELEFONOS ALKALMAZÁS IS BEMUTATJA MAROSVÁSÁRHELY HÍRES SZÜLÖTTEINEK ÉLETÉT

Neves emberek portréi tömbházakon
A városalapító Bernády 
György, Bolyai Farkas ma-
tematikus, Tompa Miklós 
színházi rendező, a Székely 
Színház alapítója, Bölöni 
László labdarúgó-edző, 
Sorina Bota újságíró 
portréja látható marosvá-
sárhelyi tömbházlakások 
falán. Az Andi Gherghe 
színész-rendező kezdemé-
nyezte projekt célja bemu-
tatni a Maros-parti város 
neves személyiségeit, akik 
hozzájárultak a település 
fejlődéséhez.

» SIMON VIRÁG

T öbb magyar és román vásár-
helyi személyiség portréja 
került fel elhagyott, szürke 

tömbházfalakra Marosvásárhe-
lyen a Metamorfózis elnevezésű 
projekt keretében. Andi Gherg-
he vásárhelyi színész-rendező, 
a 3gHUB alapítója, a projekt 
kezdeményezője elmondta, a 
Maros-parti városban egy turisz-
tikai útvonalat szeretnének ki-
alakítani, amelynek bejárásával 
a turisták és a helybéliek meg-
ismerkedhetnek néhány olyan 
személyiséggel, akik hozzájárul-
tak Marosvásárhely fejlődéséhez. 
Hozzátette, az Artivive App tele-

fonos applikáció segítségével egy 
2–3 perces bemutatót is meg lehet 
tekinteni a kiválasztott marosvá-
sárhelyi személyiségekről. Noha 
a város neves lakóit népszerűsí-
tik a falrajzok, az ötlet nem nyer-
te el mindenki tetszését – jegyez-
te meg az ötletgazda. Elmondta, 
több mint két hónapig jártak az 
engedélyek, illetve az épületek 
tulajdonosainak a beleegyezése 
után, és mégis megtörtént, hogy 
amikor egy Tudor lakónegyedi 
tömbházfalra fel akarták feste-
ni a városépítő Bernády György 
portréját, a lakók kijöttek tilta-
kozni, és elkergették őket.

„El sem hiszem, hogy 2021-
ben Marosvásárhelyen a lakók 
nem tudják, hogy ki volt Bernády 
György, és amikor megtudják, ak-
kor sem fogadják el, hogy arcké-
pe a tömbházuk falát díszítse. Pe-
dig együtt él a magyar és a román 
közösség, és az, aki felvirágoztat-
ta Marosvásárhelyt, megérdemli, 
hogy ily módon is emlékezzünk, 
emlékeztessünk rá – fogalmazott 
Andi Gherghe.

A marosvásárhelyi tömbház-
falakat és más felületeket a ter-
vek szerint többek között Bolyai 
Farkas és Bolyai János, Tompa 
Miklós, Bernády György, Borsos 

Tamás és Bölöni László portréi 
díszítik, de felkerült a falakra 
többek között Sorina Bota újság-
író és Ioan Fiscuteanu színész 
portréja is.

Egyébként az utóbbi időben 
Marosvásárhely arculata sokat 
színesedett. A helyi művészeti 
iskola diákjai nemrég megtisztí-
tották a városközpont közelében 
lévő Rákóczi-lépcsőt, és hozzá-
láttak a kiszínezéséhez. A tervek 
szerint a megkopott, letöredezett 
lépcsőfokokat újraépítik, színes, 
absztrakt minták lesznek rajta, 
hogy vidámmá, otthonosabbá te-
gyék a környéket.

Megörökített nagyjaink. A két Bolyai portréja is látható egy tömbház falán Marosvásárhelyen
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Virtuális múzeum 
az árvaházakról

A kommunizmus idején mű-
ködő romániai árvaházak 

mindennapjaiba nyújt betekin-
tést fényképek, videók, szemé-
lyes történetek által a Gyer-
mekelhagyás Múzeuma – írta 
a Főtér.ro. A virtuális projekt 
középpontjában egy 1973-ban 
épült, sérült gyerekeket ellátó 
máramarosszigeti intézet áll, 
ahol harminc év alatt 738 árva, 
illetve fizikai vagy szellemi 
sérült kiskorút zártak be, ebből 
279 gyerek életét vesztette a 
kegyetlen bánásmód miatt. 
A túlélők közül csak kevesen 
képesek beszámolni az ál-
taluk átélt szörnyűségekről, 
a projekt egyik célja, hogy 
ismertté tegye a történeteiket. 
A nemrég „megnyílt” virtuális 
múzeumban az árvaház épü-
letét láthatjuk 3D-formában, 
ezenkívül néhány fénykép, 
a projekt leírása olvasható a 
kezdeményezés honlapján. A 
„tárlatot” a jövőben bővíteni 
fogják, kifejezetten a magukra 
hagyott romániai árváknak 
állítva emléket. A tervek szerint 
a virtuális múzeum nemcsak 
a máramarosszigeti intézetet 
mutatja be, hanem igyekszik 
átfogó képet nyújtani a romá-
niai elhagyott gyerekek hely-
zetéről. A projekt részét képezi 
egy digitális archívum, amely 
a kommunista és posztkommu-
nista időszak állami gondozott-
jainak életét idézi fel, hivatalos 
dokumentumokkal, fotókkal, 
tárgyi emlékekkel. A virtuális 
múzeum tartalmai a Muzeula-
bandonului.ro honlapon tekint-
hetőek meg. (Hírösszefoglaló)




