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Nem békeszerződés volt, hanem ítélet

Méltón emlékeztek Nyárádszeredában
Következő lapszámunk június
9-én, kedden jelenik meg.

„Mindig segített
mindenkinek”

Elsősorban arra voltunk kíváncsiak,
hogy mit kínálnak az odalátogatóknak,
milyen eseményeket szerveznek,
miből tartják fenn az épületet, hogyan
próbálják népszerűsíteni az Erdélyi
Helikont, annak örökségét és egykori
otthonát.

____________3.
Most lenne
nyolcvan

Jászberényi Emese június 7-én lenne
80 esztendős. Hogy örülne most,
hogy a születésnapja már a karantén
utáni nyitáskísérletek idejére esik,
amikor végre hinni, tudni lehet, hogy
rövidesen ismét járhatunk színházba,
koncertre, tárlatnyitókra, a rádió nyilvános rendezvényeire!

A nemzet határok fölötti – több mint ötezer helyen gyújtottak őrtüzet a nagyvilágban

Változatos programot mutatott be az összetartozás szellemében minden, a szervezésben szerepet vállaló civil szervezet, magyar politikai párt és az önkormányzat, így méltó
módon emlékezhetett a kisváros lakossága a magyar történelem legtragikusabb pillanatára, a nemzet és haza szétszaggatását szentesítő trianoni békediktátumra a századik
évfordulón.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

A járványügyi előírásoknak megfelelően kissé szétszóródva gyülekeztek délután a helyiek, amikor egymás után megszólalt a három történelmi
magyar felekezet főtéri templomának harangja, majd Csaba királyfi
szobránál, a református templomkertben elhelyezték Voltunk, vagyunk,
leszünk! 1920-2020 feliratú szalagos koszorúikat az SZNT, az EMI és
az EMSZ helyi szervezetei, majd a kisgyerekek 64 meggyújtott mécsest
helyeztek el a templom kerítésén.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________4.
Trianon 100

Pély Barna, Ferenczi György, Pál István Szalonna, Szarka Tamás és több
más előadó dala szerepel azon a
dupla CD-t és egy könyvecskét tartalmazó kiadványon, amely csütörtökön,
a trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulóján jelent meg.

____________6.

A miniszter szerint kivitelezhetetlen
a kárpótlási törvény

Adrian Oros mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős miniszter
azt mondta a csütörtöki kormányülés kezdetén, hogy populista és kivitelezhetetlen az a törvény, amelynek értelmében kártérítést kapnak azok a
gazdák, akiknek a termésében kár keletkezett a kedvezőtlen időjárás miatt.
Ludovic Orban miniszterelnök a törvény megtámadását javasolta az alkotmánybíróságon.
Adrian Oros arról a – Szociáldemokrata Párt által előterjesztett – jogszabályról beszélt, amelyet május 27-én fogadott el döntő törvényhozó
fórumként a képviselőház.
„Erősen kell tartanunk magunkat a nyeregben, mert a parlament minden
héten a nyakunkba zúdít néhány olyan szabályozást, amely forrást nélkülöző költségekkel jár” – fogalmazott válaszként a miniszterelnök, aki szerint aktívabban kell kommunikálniuk a lakossággal, és ki kell
küszöbölniük azokat a populista intézkedéseket, amelyek fedezet nélküli
költségekkel terhelik meg az államkasszát.
Ludovic Orban kormányfő arra kérte a minisztereket, hogy vegyenek
részt a parlamenti vitákon, és próbálják meggyőző érvekkel megakadályozni, hogy a törvényhozók olyan jogszabályokat szavazzanak meg, amelyek kivitelezhetetlenek. Ugyanakkor felszólította kabinetje tagjait, hogy
vegyék fel a kapcsolatot a frakcióval, és nyújtsanak be alkotmányossági
kifogást a kérdéses törvény ellen.
A képviselőház május 27-én szavazta meg döntő házként a PSD törvénytervezetét, amelynek értelmében kártérítést kapnak azok a gazdák,
akiknek a termésében kár keletkezett a kedvezőtlen időjárás miatt. A törvényjavaslatot 212 képviselő támogatta, 99-en tartózkodtak a szavazáskor.
A jogszabály az aszályra, az árvízre és a fagykárra terjed ki. (Agerpres)
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 12 perckor.
Az év 158. napja,
hátravan 208 nap.

Ma CINTIA és NORBERT,
holnap RÓBERT napja.
RÓBERT: a germán Hrodebert, Rodebert nevekből alakult ki, jelentése:
dicsőség, hírnév + fényes, híres.
VALUTAÁRFOLYAM
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Megemlékezés Marosvásárhelyen

Amikor június 4-én délután fél 6-kor megszólaltak
a harangok, Marosvásárhelyen három helyszínen emlékeztek meg a magyar összetartozás napjáról.
A trianoni békediktátum 100. évfordulóján a Magyar Ifjúsági Tanács és a Székely Nemzeti Tanács
képviselői helyeztek el koszorút a Székely vértanúk
emlékoszlopánál.
A Bolyai téri unitárius templom udvarán álló Öszszetartozás fájánál Nagy László unitárius lelkész tartott megemlékező istentiszteletet.
„Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a
kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat,

amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és
ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire
gondoltam” – írta Karinthy Frigyes Levél kisfiamnak
– Trianon emléknapjára című esszéjében, amelyet
Kilyén László színművész olvasott fel.
A református temetőben Berekméri Melinda református lelkész mondott imát, és a világháborúk elesettjeinek állított emlékműnél az RMDSZ korábban
elhelyezett koszorúja mellé az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Marosszéki Vitézi Rend képviselői és
Kilyén Ilka színművésznő helyezték el a megemlékezés virágait, majd a résztvevők elénekelték nemzeti
imánkat. (bodolai)

234,5040

Vass Levente válasza Dorin Florea
polgármester levelére a román
szoborcsoportot illetően

A városi önkormányzat 2017-ben döntött a Bethlen Gábor-szobor felállításáról. Marosvásárhelyi parlamenti képviselőként nagyon hiszek
ebben a projektben, nem volt kérdés számomra, hogy amivel csak tudom,
segítenem kell az ügyet. Számtalanszor jártam Bukarestben a kulturális
minisztériumnál, amíg kiadták a jóváhagyási engedélyt, de például a szebeni műemlékvédelmi bizottsághoz is elkísértem a műépítészt. Tekintve,
hogy a Bethlen Gábor-szobor ügyében rendszeresen eljártam az illetékes
intézményeknél, felkérést kaptam a román szoborcsoport ügyében is, aminek a felállításáról egy korábbi mandátum idején hozott döntést a városi
tanács. Nem láttam semmi kivetnivalót abban, hogy ha erdélyi fejedelmünk szobrának engedélyeztetését intézem, ugyanazzal az úttal a román
szoborcsoport ügyintézését is segítsem.

(Folytatás az 1. oldalról)
Biró József Attila szervezőtől, megyei tanácsostól megtudtuk: egyrészt azért koszorúztak itt, mert nincs világháborús emlékhely
a településen, másrészt azért, mert az idénre
tervezett tizedik Csaba királyfi nap a járvány
miatt elmaradt, ugyanakkor a koszorúzással
egykori mentoruk és harcostársuk, néhai
Csíki Sándor politikus, író, nagy családos
civil vezető előtt is tisztelegnek.
A székely és nemzeti lobogókat lengető
csoportban ott voltak a helyi önkéntes tűzoltók is, akik zászlajukat meghajtva megszólaltatták a vészjelzőt. Kacsó István parancsnok
lapunknak elmondta: egyrészt emlékeztetni
szerették volna a helyieket, hogy a település
első önkéntes tűzoltóegyesülete még az egy-

Százperces felolvasásra került sor a könyvtárban

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Méltón emlékeztek Nyárádszeredában

kori Nagy-Magyarország idején, 1876-ban
jött létre, az akkori haza címere van a zászlaján
a mai napon is, bár a kommunista rendszerben
festékkel próbálták eltüntetni. Másrészt tisztelegni szerettek volna az egyesület egykori
alapítói előtt. A helyi alakulat másodlagos céljának tartja a hagyományőrzést, valamint új
hagyományok és értékek teremtését. Nagyra
becsülik a Magyar Tűzoltószövetség támogatását, a képzést, odafigyelést, ezért csatlakoztak a magyarországi tűzoltószervezetek azon
felhívásához, hogy a Kárpát-medence minden
pontján társuljanak az emlékezőkhöz, és ahogyan egykor a harangok mellett a gyárak
dudái is megszólaltak a gyászos napon, most
a tűzoltók kapcsolják be a katasztrófavédelmi
szirénákat 100 másodpercre.

Nem vagyunk bűnösök

A koszorúzás után a városi könyvtárban
100 perces felolvasóműsort tartott a helyi
RMDSZ, a város elöljárói, egyházak, civil
szervezetek képviselői mellett bárki részt vehetett rajta. Veress Tünde szervező szerint
azért választották ezt a mozzanatot, mert a
járványügyi előírások nem teszik lehetővé
tömegrendezvények szervezését, úgy látták,
azáltal is lehet méltó módon emlékezni a trianoni eseményre, ha ki-ki felolvas az ehhez
a témához kapcsolódó irodalomból, újságcikket vagy verset. A tervezett 100 perc alatt
mintegy félszázan olvastak fel, az érdeklődők egy közösségi oldalon élőben követhették.
Ezután az emberek a városháza előtti téren
gyülekeztek, ahol Nagy-Magyarország kirajzolt határvonalán elhelyezhettek néhány
meggyújtott mécsest. Veress Tünde szülőként
azért tartotta fontosnak elhozni gyermekeit
is, hogy azok ízelítőt kapjanak nemzetünk
történelméből. Beszélgettek a magyar történelem eme epizódjáról a családban, s ezúttal
a gyerekek is láthatták, mit jelentett az egykori haza. Másrészt a mostani szülői nemzedék szeretné továbbvini kultúránkat, szeretne
magyarul élni Romániában, és szeretnék, ha
ezt továbbadhatnák gyerekeiknek, hogy azok
majd a maguk során ugyanúgy tegyenek.
Nyárádszeredában szinte nem is érződik,
hogy kisebbségi sorban élünk, hiszen magyarul beszélünk és tanulunk, de ha gyerekeink
nagyvárosba távoznak, megtapasztalhatják,
hogy ebben az országban magyarként sokkal
nehezebb érvényesülni.
A gyertyagyújtást követően Tóth Sándor
polgármester a Népújságnak nyilatkozva elmondta: próbáltak a jelenlegi közegészségügyi és hatósági előírásoknak megfelelő
programot összeállítani, hogy a település
lakói érezhessék, nem egy átlagos hétköznapról van szó, hiszen történelmünkben egyszer van századik évfordulója annak az

eseménynek, amelyet az elmúlt rendszerek
elhallgattak előlünk a történelemórákon.
Mindennapjainkban állandó megpróbáltatások, kihívások elé állítanak, mégis tudunk
erőt meríteni, mert bár gyásznapról van szó,
mi itt vagyunk, ez a szülőföldünk, és nem
bünhődhetünk azért, ami száz évvel ezelőtt
történt.

Nem tudtak elűzni

Este 21.20 órakor a város fölötti sportbázison tüzet gyújtottak, csatlakozva a nagyvilágban fellobbanó több mint ötezer őrtűzhöz.
Az imával, a Magyar Hiszekeggyel és himnuszaink eléneklésével telő pillanatokban
Biró József Attila kifejtette: fontos emlékeznünk történelmünk e kerek évfordulóján.
Gyászolunk, de mégis reménnyel tekintünk a
jövőbe, mert van két dolog, amit nem tudtak
elérni a száz éve ellenünk ármánykodók.
Nem tudtak nemzetként elpusztítani, ez a tűz
is jó példa arra, hogy a nemzet határok fölötti.
Másrészt nem sikerült minket teljesen eltüntetni, ezért köszönettel tartozunk elődeinknek, akik itt maradtak, és általuk mi is itt
maradhattunk.

Üzenet az anyaországból

Az évforduló alkalmából levelet küldött a
szeredai Bocskai István Dalkarnak az anyaországi Simontornya testvérvárosból a Krammer Ferenc Kórus. „Hisszük, hogy bár a
sebeket begyógyítani nem lehet, de kapcsolatainkkal legalább enyhíteni tudjuk azokat.
Hálával gondolunk rátok, amiért nem adjátok
föl, és őrzitek a magyarságotokat: a nyelvet,
a szokásokat, a kultúrát, és olyan odaadóan,
szeretettel vesztek minket körül a találkozásaink alkalmával. Kívánjuk, hogy legyen erőtök, egészségetek és lelkesedésetek a jövőben
is, a nehéz helyzetek ellenére tudjatok sikereket elérni, tudjatok büszkék lenni magatokra, a magyarságotokra!” – áll a Máténé
Klári által jegyzett küldeményben.

SZERKESZTETTE:
KAÁLINAGYBOTOND

1439.sz., 2020. június 6.
Vasadi Péter

Lépcsőima, 1942
vad délelőtt, most enyhe délután
sugárzó város volt, most romjain
a fény neszez s rézsút lefut
kövek alatt a földben elszivárog

e kis szoba istennek épp elég
míg lakni jön, elfogy a sárga szesz
egy részeg angyal vállamon pihen
kövült villám a roskatag eresz

az ágy, a székek drótszál látomások
boldog falak közt ragyog a zuhany
ajtó helyett a fény feszül küszöbre
minden beékelt, semmi sem suhan

a vak madár, az éj a romtetőn ül
talán halott, oly mozdulattalan
belét kimarták forgó csillagok
a csöndnek élő krisztus-arca van

94 éve, 1926. június elsején született Újpesten a
Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, irodalomkritikus, műfordító, a nemzet művésze (elhunyt
2017 novemberében, 91 évesen).

Báró Kemény Jánostól a marosvécsi kastély jövőjéig
Kaáli Nagy Botond
A marosvécsi vendégoldal készítésekor
természetesen a vécsi Kemény-kastélyba,
báró Kemény János író, mecénás, dramaturg,
az Erdélyi Helikon íróközösség és -találkozó
alapítója és vendéglátója egykori otthonába
is ellátogattunk. A hosszú és kimerítő procedúra után a családnak visszaszolgáltatott kastély udvarán Nagy Kemény Géza, Kemény
János unokája fogadott. Ő tartja karban a kastélyt, szervezi a különböző kulturális és turisztikai jellegű eseményeket. Elsősorban
arra voltunk kíváncsiak, hogy mit kínálnak az
odalátogatóknak, milyen eseményeket szerveznek, miből tartják fenn az épületet, ho-

„Mindig segített mindenkinek”

gyan próbálják népszerűsíteni az Erdélyi Helikont, annak örökségét és egykori otthonát,
ám a számos történettel, anekdotával kibővült
beszélgetés végül túlnőtte az eredetileg kimért kereteket, így a marosvécsi vendégoldalban csak röviden összegeztünk,
elsősorban a látogatókra összpontosítottunk.
A Kemény Augusta (báró Kemény János felesége) szobájában zajló teljes, kötetlen, csapongó, számos kérdéskört érintő beszélgetést
most tesszük közzé.
– Azt tudjuk, hogy a látogatók száma folyamatosan emelkedik, és nem csak magyarok kíváncsiak a Kemény család kastélyára. Milyen
eseményeket szerveznek a kastély népszerűsítése, a további látogatók idevonzása végett?

Fotó: Nagy Tibor

– Az első, nagyobb lélegzetvételű programot az unokaöcsémmel közösen találtuk ki,
ez volt a kapunyitási ünnepség, amelyen döbbenetes dolog történt: 920 karkötőt tettünk fel
a kezekre. Majdnem ezer ember jött el hozzánk a kastély visszaszerzését követő második hónapban. Számos jeles személyiség
meglátogatott, az ünnepség első napján volt
néptáncelőadás és több kisebb programpont
is. Azóta minden évben megtartjuk ezt az eseményt. Június 6-án került volna sor a nagy
oroszlántartó szobrok avatására és a trianoni
megemlékezésre, de ez az ismert körülmények miatt október 3-ra halasztódik. Olyan
embereket hívtam meg, mint Hídvégi Balázs
parlamenti képviselő vagy Szőcs Géza. Nagy
népszerűségnek örvendő eseményeket szervezünk, például néptánctalálkozókat. Eddig
hat volt, közöttük egy különleges is, amelyre
meghívtuk a dédai román tánccsoportot. Hetvenöt pár jött el. Hatalmasat táncoltak, nagyszerűen érezték magukat. Közöttük volt egy
csomó olyan ember, aki itt lakik Dédán, naponta elmegy a kastély alatt, és eleddig nem
látogatta meg. Azóta folyamatosan visszajönnek, meglátogatnak, megmutatják a hazautazó, külföldön dolgozó családtagjaiknak.
Szerveztünk továbbá úgynevezett töklámpásbulikat. Azért volt ez a nevük, mert a Facebookon
letoltak,
hogy
miért
Halloween-partizunk. Pedig úgy is nevezhettük volna, hiszen nagyapám Amerikában,
Pittsburghben született. Az említettek mellett
voltak itt gyermektáborok és fotótáborok,
utóbbiak kiállítással egybekötve. Dr. Madaras
Sándor gyűjteményének számos darabját a
kastélyban is kiállítottuk.
Ami a további kulturális rendezvényeinket
illeti, fontos megjegyezni az Erdélyi Heliko-

Mácsai István: Pesti hajnal

non részt vevő szerzők leszármazottainak találkozóját, amelyre ugyancsak itt kerül sor. A
marosvásárhelyi Helikon – Kemény János
Alapítvány által szervezett esemény már több
mint két évtizede, minden évben sorra kerül.
Ezen a leszármazottak mesélnek neves őseikről, minden évben kiemelt figyelmet szentelünk az évfordulós helikoni szerzőknek.
Két évvel ezelőtt szerveztünk egy olyan helikoni rendezvénysorozatot, amelyen csonkamagyarországi és határon túli, azaz erdélyi
gyerekek találkoztak, és eljátszották az egykori helikoni találkozót. A Helikon szellemében próbáljuk őket pár napra vendégül látni,
Galonyán, a nagyapám egykori vadászházában szállásoljuk el őket. Utoljára épp a keszthelyi Helikon diákjai jártak nálunk,
fantasztikus műsort állítottak össze – a főszervező azt találta ki, hogy feladatként
mindegyik gyerek készítsen reklámanyagot a
Helikonról. Egy molinót, zeneszámot, képet.
A gyerekek nagyszerű ötletekkel álltak elő.
Minden évben kétszer, Wass Albert születésének és halálának évfordulóján koszorúzást tartunk a kastélykertben, az író sírjánál,
és ha olyan a hangulatunk, egy Wass Albertfilmet is levetítünk az egyik szobában.
Szervezünk továbbá kastélykonferenciákat, nyílt napokat. Mindig megpróbálunk kitalálni valamit, hogy megmozgassuk az
embereket. A belépőkből tartjuk fenn a kastélyt, de kitartó szponzoraink is vannak – például az Eldi a rendezvényeinkre tömérdek
mennyiségű kenyeret és süteményt küld.
Főszponzorunk a magyar állam, a BGA, a
magyar konzulátus, de nagyon sokat segít
például a PC House, a Bioeel és sokan mások
–
magyar
vállalkozók,
elsősorban
(Folytatás az 5. oldalon)
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Most lenne nyolcvan

Nagy Miklós Kund

Néhány héttel ezelőtt közöltünk egy 1992ben készült fotót, azt a mozzanatot örökítette
meg, amikor a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház előcsarnokának lépcsőin ülve, koccintgatva Sütő András és Sinkovits Imre beszélget, mesél. Előttük mikrofonnal,
kismagnóval három vidám, kíváncsi újságíró.
Egyikük Jászberényi Emese rádióriporter.
Teljes lelkéből nevet, látszik, hogy jól érzi
magát, elemében van. Hogyne lett volna, ha

két ilyen kivételes egyéniséget hallgathatott,
kérdezgethetett, nem akárhol, szeretett Tháliája vásárhelyi székhelyén. Ahány régi felvételt nézek, amelyen Emese jelen van,
mindeniken derűs, mosolyog, vagy önfeledten kacag. Igen, mindig is életerőt, életkedvet
sugárzott, amit átragasztott a körülötte lévőkre is. Magával ragadó vitalitása volt az
egyik legfőbb jellemzője. Ezért is okozott általános döbbenetet, amikor három évvel ezelőtt hirtelen elhunyt. Senki sem akarta
elhinni. Hiszen ahol valami jelentős esemény

történt városában, városunkban, ő mindig ott
volt. És reagált. Az utóbbi esztendőkben már
inkább csak mint a rendezvényeknek lelket
adó néző, hallgató, de a visszajelző közönség
teszi igazán élményteljessé a színházi, irodalmi, zenei, művészeti megnyilatkozásokat.
Korábban azonban évtizedeken át cselekvő
részese, tudósítója, rádiós tanúja igyekezett
lenni mindannak, ami tájainkon történik. Persze jóval távolabbra is figyelt, nyitott volt a
világ jelenségeire. Élete, szenvedélye volt a
rádiózás, otthona a Marosvásárhelyi Rádió.
Átküzdötte, alakítgatta a vásárhelyi rádiózás
hőskorát, megszenvedte a rádió elhallgattatását, de az újjászületésének, megújulásának is
aktív szereplője lehetett.
Jászberényi Emese június 7-én lenne 80
esztendős. Hogy örülne most, hogy a születésnapja már a karantén utáni nyitáskísérletek
idejére esik, amikor végre hinni, tudni lehet,
hogy rövidesen ismét járhatunk színházba,
koncertre, tárlatnyitókra, a rádió nyilvános
rendezvényeire! Meggyőződése volt, hogy a
közös élmény, a kultúra együttes „fogyasztása” érheti el a legkatartikusabb hatást. Miközben arról sem feledkezett meg, hogy a
vers, az önvallomásos próza, a személyre
szóló valóságirodalom, a lírikus fogantatású
muzsika és az emberi tehetség sok más megnyilatkozása külön-külön is mélyrehatóan
képes megszólítani az embereket. Akárcsak a
rádió. Hitt az emberi hang, az élő beszéd, a
szóvarázs erejében.
Sokat tett is ennek szolgálatában. 1962-től
nyugdíjazásáig dolgozott a Marosvásárhelyi
Rádiónál. Hosszú idő, még ha le is vonjuk azt
az öt évet, amit a kényszerű felszámolás miatt
a megyei könyvtárnál töltött. Rengeteg hang-

felvételen rögzítette a kortársak életeseményeit, életérzéseit, az éppen zajló, formálódó
történelmet, gyűjtötte be mindazt, amit a
rendkívüli egyéniségektől, kis közösségektől
hallani lehetett. Az ő hangját, kérdéseit, észrevételeit is őrzi az Aranyszalagtár, e felbecsülhetetlen
értékű
fonotéka
digitalizásálásának folyamatát is ő kezdeményezte. A Szól a rádió című összefoglaló
kötet megjelentetése is gazdagítja az érdemeit. És még sorolhatnék számos hozzá kapcsolható rádiós tényt, sikert. De rá gondolva,
engem inkább a sok-sok régi emlék rohan le,
amikkel közvetlen munkatársként a közös tereputakon, közösen szerkesztett rádiós műsorok, nyilvános előadások, színházi felvételek
során gyarapodtunk. Havasi famunkásteleptől a tengerparti üdülőhelyekig, a sepsiszentgyörgyi textilgyártól a Tokaji Írótáborig, a
gyergyószárhegyi művészteleptől a keszthelyi Festetics-kastélyig bizony nagyon sokfelé
cipeltük a kezdetben még tít kilót is meghaladó, majd egyre könnyebbedő rádiósmagnónkat. Apropó, Keszthely. A rendszerváltás
után, amikor már mi, erdélyiek is szabadabban utazhattunk, egyszer az ottani pompás
főúri kastélyszálló volt az író, újságíró, rádiós
társaság szálláshelye. Emese és a korán elhunyt Szépréti Lilla közös szobát kapott.
Reggel azzal kopogtattam be hozzájuk: Felébredtek, grófnők? Fergeteges kacagás volt a
válasz. Még most is a fülembe cseng. Ezért
is hiszem, hogy amikor legközelebb újra közönség elé állhatok majd valamelyik rendezvényünkön a régi műsorrendjét visszanyerő
Bernády Házban, szemem önkéntelenül Jászberényi Emesét is keresni fogja a hallgatóság
soraiban.

nak időtartama alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból finanszírozott
ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban. A hat hónapig bruttó 200
ezer forinttal járó ösztöndíjban idén legfeljebb 8 drámaíró részesülhet.
A Babits-ösztöndíj keretében fiatal műfordítók részesülhetnek támogatásban szépirodalmi (próza, líra, dráma), kritikai,
szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar
nyelvű műfordításához. A Babits-ösztöndíjra
olyan 1980. január 1-jét követően született,
műfordítói tevékenységet végző alkotók jelentkezhetnek, aki az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesülnek
központi költségvetési forrásból finanszíro-

zott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban.
A pályázat 2020-ban rendelkezésre álló keretösszege 9,6 millió forint, amelyből a kuratórium tetszőleges számú ösztöndíjast
támogathat legfeljebb 6 hónapos időtartamra
havi bruttó 200 ezer forint összeggel.
Mindhárom pályázat beadási határideje július 1. A Móricz- és a Babits-ösztöndíjak lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum és a
Petőfi Irodalmi Ügynökség (PIÜ), az Örkény-ösztöndíjé a PIM – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. A nyerteseknek
az ösztöndíj időtartama alatt és azt követően
a PIM-PIÜ megmutatkozási lehetőséget
biztosít.

Kiírták az idei Móricz-, Babits- és Örkény-ösztöndíjakat

Három alkotói pályázatot: a fiatal irodalmároknak szóló Móricz Zsigmond-, Örkény
István- és Babits Mihály-ösztöndíjakat jelentette meg a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) a
nemzeti összetartozás napján, csütörtökön a
Digitális Irodalmi Akadémia életpályamodelljéhez kapcsolódva.
Az íróknak, irodalmároknak szóló Móriczösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak
nyújtson segítséget a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú alkotótevékenységhez – közölte a
múzeum az MTI-vel.
A PIM honlapján elérhető kiírás szerint a
Móricz-ösztöndíjra olyan 1985. január 1-jét
követően született írók, irodalmárok jelent-

Trianon 100

kezhetnek, akik már publikáltak színvonalas
szakmai orgánumokban, és a megpályázott
ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem
részesülnek központi költségvetési forrásból
finanszírozott alkotói támogatásban. A hat
hónapig bruttó 200 ezer forinttal járó ösztöndíjban idén legfeljebb 26 alkotó részesülhet.
Az Örkény-ösztöndíj a fiatal drámaírókat
szólítja meg azzal a céllal, hogy segítse új
magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon pályakezdő drámaíróknak, akik irodalmi vagy színházi
munkájukkal igazolták vonzódásukat a műfajhoz. Az Örkény-ösztöndíjra olyan 1980.
január 1-jét követően született drámaírók jelentkezhetnek, akik az ösztöndíj folyósításá-

Magyar tájak: virtuális kiállítás a nemzeti összetartozás napjára

Negyven ikonikus és kevésbé ismert magyar tájképet mutat be Magyar tájak címmel
a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti
Galéria a nemzeti összetartozás napjára készült virtuális kiállításán.
A tárlaton a Kárpát-medence legszebb vidékei, városai, várai láthatók a legnagyobb
magyar mesterek szemével, Fiumétől Vaskapuig, Dévény várától Munkácsig, Selmecbányától
Vajdahunyadig,
Balatontól
Budapestig. Az intézmények honlapjáról elérhető tárlaton többek között Aba-Novák Vilmos, Csontváry Kosztka Tivadar, Derkovits
Gyula, Márffy Ödön, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai József alkotásai segítenek felfedezni a történelmi magyar
tájakat – közölte a Szépművészeti Múzeum
csütörtökön az MTI-vel.
A trianoni békediktátum 100. évfordulójától, június 4-től elérhető virtuális tárlaton látható legkorábbi mű – idősebb Markó Károly

A puszta szivárvánnyal című festménye – a
19. század közepén keletkezett, míg időben a
legközelebbi – Mácsai István Pesti utca című
alkotása – a trianoni döntést követően csaknem 50 évvel született.
Mint írták, a virtuális kiállítás a digitális tanuláshoz is segítséget nyújt, különösen a 9–
12. osztályosok tudását gyarapíthatja, a
vizuális kultúra, a történelem, valamint a magyar nyelv- és irodalomórákhoz kapcsolódóan.
A negyven alkotást bemutató kiállítás segít
megélni és megérteni az egykori és mai magyar tájak, magyar várak, magyar életképek
sokrétű szépségét és történeteik üzenetét.
A kommüniké megemlíti, hogy a Szépművészeti Múzeum kényszerű bezárása óta folyamatosan bővíti és teszi közzé digitális
tartalmait a honlapján és a közösségimédiacsatornákon, hogy minél szélesebb körben elérhetővé és ismertté váljon az ott őrzött

páratlan gyűjtemény. Kiállítási kalauzokat,
játékokat, útvonaltippeket, múzeumpedagógiai segédanyagokat ajánl az intézmény
(Szépművészeti: Művészet otthonról, Magyar

Támogatók:

Markó Károly: A puszta szivárvánnyal

Nemzeti Galéria: Művészet otthonról), amelyeket a két intézmény közösségimédia-oldalain minden héten több mint 150 ezer egyedi
felhasználó tekint meg.
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„Mindig segített mindenkinek”

(Folytatás a 3. oldalról)
Marosvásárhelyről. Az adományokat a saját
kulturális egyesületünk fogadja.
Az eddigi talán legnagyobb eseményünk a
Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye volt, illetve két Ismerős Arcok-koncert.
De fellépett nálunk a Szkítia is, a Titán zenekar pedig rendszeres visszatérő az eseményeinken, egyes klipjeiket is itt forgatták.
Jelenleg épp egy Fóris Zoltán-tárlatot látunk vendégül. Fóris Zoltán Marosvásárhely
egyik legjobb fotósa volt, de nem az a fényképész, aki „csak” jó képeket készített. Igazi
művész volt, aki ecsettel, savval, mindenféle
vegyszerrel utókezelte a képeit. Amúgy elárulom, hogy épp ez alatt a szoba alatt van a
kastélyban egy fotólaboratórium, amelyben
nemrég egyórányi élő Facebook-videót vet-

– Hosszú távon fenntartható-e a kastély?
Nem fenyeget olyan veszély, hogy például az
egyik fala leomlik?
– A tetőszerkezet elég jó állapotban van. A
legnagyobb problémát az jelenti, hogy erőforrás hiányában az épületet nagyon nehéz
karbantartani. Jelenleg egyedül végzem ezt a
munkát, ami azt jelenti, hogy például elkezdem megjavítani ezt az ajtót. És közben észreveszem, hogy az egyik sarokban leesett a
fal. Akkora az épület, hogy soha nem lehet
csak egy megoldandó dologra figyelni, mert
mindig találsz valami egyebet is. A tavaly
volt egy igen komoly befektetésünk: egy magyarországi hölgy, Lőrincze Zsuzsa – Lőrincze Lajos nyelvész lánya – adományának
köszönhetően két vadonatúj, modern mosdót
alakítottunk ki, hogy a rendezvényeken az

Kemény János szobája

nem jöttek el. Liviu Rebreanu azt válaszolta
a meghívóra, hogy azért nem jönnek el, mert
nem akarják elrontani a hangulatot azzal,
hogy miattuk románul kelljen beszélni.
Nagyapám mindig próbált jóban lenni a románokkal, nem csak meghívta őket, hanem
ki is adatta a jobb erdélyi magyar regényeket
román nyelven, és fordítva.
Ami a nagyapám életéből szintén nagyon
érdekes, és nem sokat beszélnek róla, mert
a régi rendszerben tabutéma volt, az Gróza
Péter alakja. Gróza Péter (ügyvéd, politikus, Románia miniszterelnöke 1945. március 6. – 1952. június 2. között, az
Államtanács elnöke 1952. június 12. –
1958. január 7. között – a szerk.), avagy
Petru Groza adta parancsba Sütő Andrásnak, hogy szedje ki nagyapámat a mészégetők közül (a kommunista hatalomátvételt
követően, miután Kemény Jánost mindenétől megfosztották, és az általa is alapított,
hatalmas összegekkel finanszírozott SzéNagy Kemény Géza
kely Színház dramaturgi tisztségéből kirúgtem fel arról, hogy hogyan kell képet elő- ilyen jellegű igényeknek is eleget tehessünk. ták, az író és mecénás csak mint mészégető
hívni. Hamarosan ugyanitt gyerekoktatásra Ugyancsak neki köszönhetjük, hogy megol- talált munkát – a szerk.). Gróza sok levelet
kerül sor a camera obscurától a fotóművésze- dottuk a vízelfolyási problémákat, rendbe tet- írt nagyapámnak, ezek közül az egyik a kastig. Persze azt is el fogom mondani, hogy például a tükörreflexes gépet egy magyar ember
találta fel, a teleobjektívet szintén, ahogy a
széles látószögű lencsét is. Köztudott, hogy
nagyon sok találmány fűződik a magyarokhoz, de kevesen tudják, hogy például nagyapám finanszírozta a világ első működő,
felemelkedő helikopterének a kivitelezését.
Azét a helikopterét, amelyet Asboth Oszkár,
egy pankotai magyar ember készített. Ezeket
a dolgokat mindig elmondom a látogatóimnak, akik egy QR-kódos könyvjelzőt is kapnak tőlem, amely a kastély összes
látványosságát tartalmazza, így otthon is bármikor feleleveníthetik az itteni élményeket.
Miután visszakaptuk a kastélyt, Áder János
a csíksomlyói búcsúról ellátogatott hozzánk,
jókora vendégsereggel fogadtuk, neki is tartottunk egy rövid néptáncelőadást, volt kis
pálinkázás, pezsgőzés. Óriási készültség volt
a faluban, minden fa mögött állt egy szekus.
Végül nagyon jól ment minden, holott akkor
még a kastély jóformán üres volt – csak az
Erdélyi Helikon-szoba és a nagyapám szobája volt berendezve. Ebben nem volt semmi, tük a csatornákat. Hatalmas összegeket télybeli dolgozószobájában is megtekintahogyan a többiben sem. Egyedül, öt év alatt költött el ez a hölgy a kastélyra. De vannak hető. Ha elolvasod, az az érzésed, hogy egy
rendeztem be a kastélyt ennyire, ahogyan kicsi adományok is. Előfordult, hogy eljött igazi magyar író szerzeménye, annyira gyökastélynézőbe egy család, férj, feleség, két nyörűen, irodalmi nyelven beszélt és csodámost is láthatjátok.
– Honnan szerezték a bútorokat, kiegészí- gyerek – amikor bejöttek, húzták a szájukat, latosan írt magyarul.
tőket? Vannak még eredeti, a Kemény család- hogy ki kell fizetni a fejenkénti 15 lejes beSokan nem tudják, hogy a Gróza Péter balépőt, de amikor elmentek, megkérdezték,
hoz köthető bútorok a kastélyban?
– Adományokból és visszavásárlásból. Itt hogy adományt elfogadunk-e. Igenlő válavan mellettünk egy kis szekrény, eredeti, szunkra egy 200 lejest dobtak be a dobozba.
antik, igaz, nem itt állt, hanem a Bornemisz- Ahhoz, hogy valaki igazán szeresse ezt a kassza-kastélyban. Egy faluban rátaláltam és télyt, valódi gazdája is kell legyen, aki elmondja a látogatóknak, hogy éppen hol
visszavásároltam.
– Milyen állapotban van a kastély? Igé- járnak, mit látnak. Ez általában én vagyok
nyel-e sürgős javítási, esetleg nagyjavítási vagy a segédeim. A látogatás egy órát tart,
ebbe éppen belefér a parklátogatás, és saját
munkálatokat?
– Én azt mondanám, hogy ahhoz képest, felelősségre megengedem, hogy végigjárják
hogy a kommunizmus a kastélyokban is mi- a felső szintet, esetleg a padlást is.
Amikor Takaró Mihály itt járt, azt mondta,
lyen pusztítást végzett, elég jó állapotban
van. „Köszönhetően” a román államnak, hogy Európa legnagyobb irodalmi találkozóamely a kastélyból bolondokházát csinált. ját tartották itt, és ez az Erdélyi Helikon volt.
Nekünk pénteken átadták a kulcsot, és szom- Egyetlen nemzetnek sem volt ekkora ilyen
baton beköltöztünk. Úgy gondolom, hogy jellegű összejövetele, és ez sem a magyaroké
boldognak kell lennünk, mert ilyen állapot- volt, hanem az erdélyi magyaroké. Magyarban kaptuk vissza, mert nem tudták szétlopni országi vonatkozása annyi van az Erdélyi Heaz egészet. Hallottátok, hogy mi történt a ta- likonnak, hogy Szerb Antal nagyapámhoz írt
valy karácsonykor a Korniss-kastéllyal? Az egy pályázatot, amit meg is nyert. De gyakorudvaráról a több tonnát nyomó unikornis- latilag más semmi, azon kívül, hogy ezek a
szobrok egyikét ellopták! Nyilvánvalóan könyvek odakint a Révaiban is megjelentek.
megrendelte valaki, és valamilyen nehézgép- A legnagyobb találkozó volt, és nagyapám
meghívta a román, német erdélyi írókat is, de Kemény Augusta szobájában
pel megpróbálták elvinni.
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rátsága segített Marosvécs román nevének kialakításában is. Megvan az a levél is, amelyben megegyeztek nagyapámmal, hogy miért
legyen Brâncoveneşti Marosvécs. Azelőtt,
akárhogy mondtad románul, a Vécsből eredetileg mindig valamilyen Veci, Veciu, Veceu
jött ki, amit mindenki a vécével asszociált, és
ez nagyapámnak nem tetszett. Ezért azt javasolta, hogy a vécsi kastély egyetlen, nem magyar tulajdonosáról, Sava Brankovicról
nevezzék el román nyelven a falut. A közhiedelemmel ellentétben tehát nem Constantin
Brâncoveanuról kapta Vécs a román nevét,
hanem az Arad környékéről származó, ingatlanokkal foglalkozó Brankovicról, aki évszázadokkal ezelőtt rövid ideig a kastély
tulajdonosa volt, tehát alakja Marosvécshez
is köthető.
Nagyapám nagy vadász volt, szenvedélye
volt a vadászat és a horgászat, ahogyan nagyanyámnak is. Kultúrában az első volt számára
a színház, és csak második az írás. Rengeteg
erdejét eladta, hogy hatalmas összegekkel finanszírozza az általa is alapított Székely
Színházat (ahogyan több kolozsvári társulatot
is folyamatosan támogatott), amiért az volt a
hála, hogy a kommunista hatalomátvétel után
Tompa Miklós egy nap azonnali hatállyal kirúgta a dramaturgi tisztségből, oly módon,
hogy még azt sem engedte meg neki, hogy
visszamenjen az irodájába, összepakolni a
dolgait. Ráadásul még ki is tiltották a színházból, akkor sem engedték be, ha jegyet vett
az általa alapított intézmény előadásaira.
Talán ez példázza a legjobban a hazai politikai rendszer gazemberségét – miért nem a
régi nevét, a Székely Színházat adták vissza
a marosvásárhelyi színháznak, avagy miért
nem arról az emberről nevezték el a magyar
társulatot, aki folyamatosan, önzetlenül finanszírozta azt? Pedig nagyapám úgymond
„vörös báró”, baloldali gondolkodású ember
volt – addig, ameddig el nem vették tőle a vagyonát. Akkor kezdett másképp gondolkodni,
amikor ő is szembesült azzal, hogy az az
eszme, amit tanítottak, hamis volt. Sokan haragudtak rá baloldali gondolkodása miatt a
nemesek közül. Például soha életében nem
adóztatott a faluban. Ő ezt nem csinálta, sőt,
mindig segített a falu népének – más típusú
ember volt. Ennek ellenére idén július 6-án
lesz Ploieşti-en egy perünk, amelyben a
román állam be akarja bizonyítani, hogy Kemény János hazaáruló volt. Hiszen úgy nem
kellene visszaadniuk a családtól ellopott több
ezer hektárnyi erdőt…

6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA ________________________________________________ 2020.június6.,szombat

Vigyázzunk egymásra, jövőre találkozunk!

Cannes

A vírus okozta helyzet miatt idén szinte
az összes nagyobb lélegzetvételű kulturális
eseményt, fesztivált, rendezvénysorozatot,
találkozót lemondták. Voltak, akik még
vártak, reménykedtek, hogy mindez megváltozik, de az idő előrehaladtával a szervezés ellehetetlenült. Így járt a
marosvásárhelyi VIBE fesztivál szervezőgárdája is, amely jövőre halasztotta a soron
következő eseménysorozatot. Tegnapi lapszámunkban interjút olvashattak a fesztivál
főszervezőjével, most a szervezőcsapat
közleményét közöljük.
„Kedves vájbolók, kedves mindenki, aki
érdeklődéssel követi az erdélyi magyar
rendezvények sorsát!
Az elmúlt három évben együtt voltunk
Bélák, közösen takarítottuk a Maros-partot, és azóta is tőlünk hangos Marosvásárhely. A VIBE-ot fiatalok szervezik
fiataloknak, a zenén és a bulikon túl a Koliban példaképeinkkel találkozunk, a
Fashion Cornerben az erdélyi designerek
termékeiből szemezgetünk, a Kerengőben
együtt jammelünk.

My VIBE. My TRIBE. Köszönjük a sok
kedves üzenetet és biztatást, amit az elmúlt
időszakban mindenkitől kaptunk. Több
forgatókönyvet és lehetőséget számba vettünk, utolsó percig reménykedtünk abban,
hogy a negyedik kiadást meg tudjuk szervezni idén. Pontosan egy hónap múlva
kezdődne, és már építenénk a nagyszínpadot… De nekünk a fesztiválozók biztonsága a legfontosabb, ezért a VIBE
negyedik kiadását 2021. július 1-4. között
fogjuk megszervezni. Lesz VIBE,
online!
Július elején, ha nem is a Maros-parton, de online éljük át a VIBE-ot! Részletes program hamarosan. Mi lesz a
jegyekkel? Az idei évre megvásárolt
jegyek automatikusan érvényesek a következő kiadásra. A további jegyinformációkkal
kapcsolatban
hamarosan
jelentkezünk. Reméljük, ez lesz az első
és utolsó nyár, amelyet nem együtt töltünk a Maros-parton. Vigyázzunk egymásra, jövőre találkozunk!” – áll a
közleményben. (Knb.)

A Kritikusok hete is programot hirdetett

A cannes-i filmfesztivál Kritikusok hete (Semaine de la
critique) elnevezésű párhuzamos programja is önálló válogatást hirdetett meg csütörtökön, miután előző nap a hivatalos
program szervezői is közzétettek egy 56 filmből álló válogatást, jóllehet a koronavírus-járvány miatt a seregszemlét a
Croisette-en a megszokott formájában nem tartják meg.
Az 1962-ben alapított Kritikusok hete az első úgynevezett
párhuzamos program volt az A kategóriás filmfesztiválok történetében. A francia filmkritikusok által életre hívott rendezvény célja új tehetségek felfedezése a nagy neveket
felvonultató filmes mustrával párhuzamosan. A korábbi felfedezettek között volt Jacques Audiard, Alejandro González
Inárritu, Ken Loach, Francois Ozon, Jeff Nichols és Kocsis
Ágnes is.
A szekció – amely kizárólag rendezők első és második
filmjeit mutatja be – öt nagyjátékfilmet és tíz rövidfilmet választott ki, amelyeket egy-egy személyre, illetve filmre szabott program keretében kísér el a mozibemutatóig – olvasható
a szervezők közleményében.
A válogatásban szereplő öt játékfilm közül négy francia
alkotás, és közülük kettőt rendezett nő. Anna Cazenave Cambet egy szerelmet kereső fiatal nőről készítette első filmjét
(De l’or pour les chiens), míg Chloé Mazlo alkotása (Sous le
ciel d’Alice) a libanoni polgárháborúban játszódó szerelmes
film Alba Rochwacher és Wajdi Mouawad főszereplésével.
Just Philippot egy fantasztikus filmmel (La Nuée) szerepel a
válogatásban, Nael Marandin pedig egy, az agráriumban játszódó filmet forgatott (La Terre des hommes).
Az egyetlen külföldi játékfilm a brit Aleem Khan
After love című filmje, amelyben egy özvegyen

Dupla CD és könyv jelent meg

maradt angol nő felfedezi néhai pakisztáni férje titkát.
A Kritikusok hete külön bemutatót szervez az alkotásoknak a francia mozipremierek előtt, valamint az augusztus 28.
és szeptember 2. között megrendezendő franciaországi
angouleme-i fesztiválon is bemutatják a filmeket egy önálló
program keretében.
Ellentétben a szerdán meghirdetett hivatalos program alkotásaival, a Kritikusok hete díjat is oszt: az öt játékfilm

La Nuée

közül a legjobbat 20 ezer eurós forgalmazói támogatással jutalmazza.
A tíz beválogatott rövidfilmet digitális formában október
19. és 25. között a szakmabelieknek, október 22. és 25. között
pedig a nagyközönségnek a Festival Scope internetes oldalon
mutatják be. Ezzel párhuzamosan a Cinématheque francaiseben, a francia filmmúzeumban közönség előtt is levetítik az
alkotásokat.

Trianon 100

Pély Barna, Ferenczi György, Pál István Szalonna,
Szarka Tamás és több más előadó dala szerepel azon
a dupla CD-t és egy könyvecskét tartalmazó kiadványon, amely csütörtökön, a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulóján jelent meg.
„Határtalanul című dalom a világon élő összes magyarhoz szól. Szerencsés vagyok, az elmúlt években
sokat koncerteztem külföldön, és olyan távoli országokban is találkoztam magyarokkal, mint Üzbegisztán vagy Indonézia. Vidám dalt akartam írni, amely
kifejezi a magyarok összetartozását, és bármikor jó
érzéssel el tudjuk énekelni egy-egy koncerten együtt
bárhol a világon” – mondta el Pély Barna, a CD egyik
szereplője az MTI-nek.
A dal, valamint a hozzá tartozó klip is a karantén
idején készült. A kisfilmben az előadó mellett szerepelnek külföldön és határokon túl élő barátai, akik lakóhelyükön saját magukat vették fel telefonjukkal,
amint a Határtalanul egy-egy sorát „tátogják el”.
„A nehézséget az jelentette, hogy mindezt a koronavírus-járvány kellős közepén csináltuk meg. A kör-

nyező országokban nagyon korlátozott volt a kijárási
lehetőség, így nem is mindenki tudta megoldani,
hogy közreműködjön, de a többség nagyon leleményes volt” – idézte fel Pély Barna.
Szerepelnek a klipben a régi nagy Magyarország
területeiről több városból is, de Európa több országából is, míg az énekes Budapest néhány ismert pontján
adja elő a dalt.
Pély Barna elmondta: menet közben úgy alakult,
hogy a dal rákerült a Határtalan Hangok Közhasznú
Alapítvány kiadásában megjelenő dupla CD-re,
amely egy könyvecske kíséretében érhető el. A kiadványon versek, zenék, dalok egyaránt szerepelnek,
annak jegyében, hogy kultúránk és nyelvünk köt
össze minket, magyarokat.
Az anyagon Pély Barna mellett Ferenczi György,
Pál István Szalonna, az Ismerős Arcok, Szarka
Tamás, Berecz András, Kubik Anna és Csúri Ákos is
hallható. Az alapítvány azt tűzte ki céljául, hogy a lemezt minél több, a határon túl élő magyarnak juttassa
el.

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

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-981-288. (7653)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615-527.
(7653)
ELADÓ kockabálázó. Tel. 0749-500-746.
(7672)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
csatorna,
lefolyó,
szigetelés,
manzárdolás, javítások. Tel. 0736-682080. (7659)
VÁLLALUNK
cserépforgatást,
tetőjavítást, tetőkészítést Lindab lemezzel
és bármilyen munkát. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0758-199-531,
Jani. (7663)

VÁLLALUNK

festést,

vakolást,

bádogosmunkát, szigetelést, tetőjavítást,
tetőkészítést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.

Nyugdíjasoknak

18%

kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, terasz-

Szomorú szívvel emlékezünk
BALÁZS ILONÁRA – Ica néni –
halálának 7. évfordulóján. Kedves emléke, jóságos szíve, szeretete mindig bennünk marad.
Nyugodjon békében! Szerettei.
(7664-I)

ELHALÁLOZÁS

készítést stb. Tel. 0759-467-356.

(7632-I)

VÁLLALUNK

cserépforgatást,

bármilyen

tetőfedést,
kisebb

javítást, festést, vakolást, szigetelést,
ácsmunkát.

Saját

dolgozunk.

anyagunkkal

Nyugdíjasoknak

18%

kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7469)

MEGEMLÉKEZÉS

Az igazi szeretet megtanít szen-

vedni és fájdalmat érezni. Addig

vagy boldog, amíg valaki szeret

és fogja a kezed, csak akkor

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesapa, nagyapa és

dédnagyapa, a kisgörgényi szü-

letésű

id. MÁTÉFI SÁNDOR

2020. június 4-én, életének 96.
évében csendesen megpihent.

Temetése június 7-én, vasárnap
11 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.

Emlékét őrzik szerettei. (7668-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk. Tel. 0735288-473, Misi. (7639-I)

érzed, ki is volt neked, mikor már

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

halálának 5. évfordulóján. Fele-

atti fájdalmában.

unokája.

Kémia Tanszékének munka-

nincs melletted.

Szomorú szívvel emlékezünk jú-

nius 6-án SZATHMÁRI ISTVÁNRA

sége, lánya, fia, menye és két

(7628-I)

Nyugodj

békében!

Őszinte részvétünket fejezzük

ki Barabás Hajnalkának szere-

tett ÉDESAPJA elhunyta mi-

A Gyógyszerészeti Kar Fizikai
közössége. (7666-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Nyilvános konzultáció

A Maros Megyei Tanács 2020. június 4-én megnyitotta a következő, normatív jellegű
okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: Az Aquaserv Rt. regionális szolgáltató által végzett ivóvíz- és kanalizálásszolgáltatás árának és díjszabásának jóváhagyására vonatkozó határozattervezet.
A dokumentáció tartalmazza:
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének a megindoklását;
• A regionális fejlesztési pályázat kivitelezéséről a szakmai jelentést;
• A jogügyi szolgálat jelentését;
• A határozattervezet mellékletét.
A dokumentáció elemezhető:
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1 sz., 1-es iroda;
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alapján.
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű
javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2020. június 15-ig lehet benyújtani:
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare,
dialog îmbunătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de
propuneri néven;
• elektronikus formátumú üzenetként, a következő elektronikus postacímre:
cjmures@cjmures.ro;
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra
között.
A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A S.C. Compania
Aquaserv S.A. regionális szolgáltató által végzett ivóvíz- és kanalizálásszolgáltatás
árának és díjszabásának jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet illető javaslatok”.
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.
Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra.
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2020. június 15-ig.
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1245-ös
belső szám, vagy e-mailben a calin@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Călin Suciu.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

7

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM megbízható PINCÉRNŐT
keres hosszú távra. Kiszámítható munkarendet, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (64803-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR alkalmaz SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST és egy színezésben, a lakkozás előtti hibák kijavításában,
csiszolásában SZAKKÉPZETT NŐT. Tel. 0724-989-092. (22110)

ÖNKISZOLGÁLÓÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év felettieket is. Tel.
0722-404-679. (20112-I)
ROMÁNIA
MAROSMEGYE
MAROSVÁSÁRHELYMEGYEIJOGÚVÁROS
POLGÁRMESTER

2020.június5-énkelt
1023-asszámúRENDELET

amarosvásárhelyivárositanácsrendkívüliülésének
összehívásáról2020.június9-re

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere,

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely
(1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja
és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében
elrendeli:

1.cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli
ülésre 2020.június9-én,kedden14órára, Marosvásárhely Megyei
Jogú Város székhelyére, a 45-ös terembe, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2.cikkely: Az ülés napirendtervezetébe beírt dokumentumokat a
marosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére bocsátják
elektronikus és papíralapú formában.
3.cikkely: A határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre
vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
4.cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei
Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
5.cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019.
számú sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c
pontja, 255 cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése
előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.
Dr.DorinFlorea
polgármester
Törvényességétellenjegyzi
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzőjenevében
aD.J.C.A.A.P.L.ügyvezetőigazgatója,
BuculeiDianora-Monica
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2020.06.05-i1023-asrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ

Apolgármester2020.június5-i1023-asrendeleteértelmében
összehívjukMarosvásárhelyhelyitanácsánakrendkívüliülését
2020.június9-én,kedden14órára,MarosvásárhelyMegyeiJogú
VárosGyőzelemtér3.számalattiszékhelyére,a45-österembe.
NAPIRENDTERVEZET:

1.Határozattervezet arra vonatkozóan, hogy közbeszerzési szerződés alapján kiszervezzék – Keretegyezmény a köztisztasági szolgáltatásokról – a városbeli hulladék begyűjtését és elszállítását,
valamint az utcatakarítást, illetve a vonatkozó dokumentációról: célszerűségi tanulmány, feladatfüzet, szervezési és működési szabályzat,
szerződésmodell.
2.Határozattervezetarról, hogy előzetes részvételi felhívás közzététele nélkül hagyják jóvá a tárgyalási eljárás lefolytatását a köztisztasági szolgáltatás kiszervezésére – hulladékbegyűjtési és
elszállítási tevékenység, valamint utcatakarítás Marosvásárhelyen,
szolgáltatási szerződés alapján, sürgősségi eljárással, a 98/2016. törvény 104-es cikkelye, (1)-es bekezdése, c paragrafusa, illetve a vonatkozó odaítélési dokumentáció szerint.

3.HatározattervezetMarosvásárhely Megyei Jogú Város területiközigazgatási egység 2020-ra vonatkozó helyi költségvetésének kiigazításáról.

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus
és papíralapú formában a Marosvásárhelyi Helyi Tanács tagjainak
rendelkezésére bocsátották.
Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat
lehet megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre
vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében.
Dr.DorinFloreapolgármester
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Az Azomureş Rt. elnyerte
a Romanian CSR Awards – 2020 első díját

A koronavírus-járványra való tekintettel a Romanian CSR Awards díjkiosztó gáláját online tartották meg.
Az Azomureş Rt. az ágazatközi partnerkapcsolatok kategóriában, a Maros Megyei Horea
Vészhelyzeti Felügyelőséggel közösen megvalósított – a marosvásárhelyi és a környékbeli
községek lakóit támogató – projektet mutatta be. Egy évvel ezelőtt, 2019 márciusában az
Azomureş Rt. gyártelepén kezdte meg működését a sürgősségi rohammentő szolgálat
munkapontja. Az eltelt idő eredményei igazolják, hogy a létesítmény elérte célját. Egy év
alatt a rohammentősök több mint 3000 bevetésen voltak. 70%-ban a városból érkezett a
hívás. Nagyrészt az 50 éven felüliek igényelték a szolgálatot, de volt eset, amikor gyerekeket mentettek meg. Beigazolódott, hogy a munkapont megnyitása után, a szándéknak
megfelelően, a beavatkozási idő jelentősen, átlagban a felére csökkent az azelőttinek.
A projekt második lépéseként a vészhelyzeti felügyelőség, kiszolgálószemélyzettel
együtt, egy tűzoltóautót is a munkapont rendelkezésére bocsát, hatékonyabbá téve a sürgősségi szolgálatot.
A projekt keretében az Azomureş Rt. saját beruházásból megfelelőképpen berendezett
helyiségeket bocsátott a vészhelyzeti felügyelőség személyzetének rendelkezésére. Irodát,
pihenőszobát, konyhát, öltözőt és az egészségügyi ellátáshoz szükséges helyet alakítottak
ki, ugyanakkor a gyár fedezi a fenntartási költségeket is.
Második alkalommal ítélték oda az Azomureş Rt.-nek a Romanian CSR Awards díját.
2019-ben a „Gyermekkorunk könyveit vidéki közösségeknek” elnevezésű programmal
nyertek.

A 2020-as Romanian CSR Awards keretében a romániai cégek 2019-ben kezdeményezett, megvalósított közösségi akcióit díjazták. Olyan projektek, programok, termékek kerülnek előtérbe, amelyekkel hosszú távon javítják alkalmazottaik, ügyfeleik, a romániai
közösségek életminőségét. Az Azomureş Rt. mellett az idén elismerést kapott még az
OMV-Petrom, a Kaufland, a Lidl, az ING, az Electrica, a jászvásári Antibiotice és a BCR.
AzAzomureşRt.sajtóosztálya

Nagyra értékelem azt, Vass Levente úr, ahogyan beavatkozott, és felgyorsította az Erdélyi Iskola szoborcsoport jóváhagyását, kiküszöbölve számos akadályt
és a szakbizottság egyes tagjainak rosszindulatú értelmezéseit. Ez a projekt nagyon hosszú ideje elakadt,
azok miatt, akik sok akadályt gördítettek elébe, ön viszont elősegítette a jóváhagyást azáltal, hogy beavatkozott, és ellensúlyozott számos érvet, amelyek ellene
voltak.
Ezt a hozzáállást több okból is értékelem: nemcsak azért, mert
olyan kötelezettség volt, amelyet gyakorlatba kellett ültetni, hanem
azért is, mert ön magyarként olyan gesztust tett, amelyet meg kell érteniük és követniük nagyon sokaknak azok közül, akik a magyarok
nevében politizálnak. Meg kell érteniük, hogy a város mindenkié, így
az a gesztus dicséretes és értékelhető, amelyet az összes polgár irányába tesznek, nemcsak egy részük felé, mint ahogy sajnos az
RMDSZ választott képviselői esetében történik.
A Polgármesteri Hivatal nevében köszönetet mondok ezért a gesztusért, amelyet nagyon sok politikusnak érdemes lenne követnie,
akiknek meg kell érteniük, hogy ez jelenti a normalitást, és nem az a
negatív példa, amelyet azoktól láthatunk, akik csak a magyarok nevében fogalmazzák meg álláspontjukat, figyelmen kívül hagyva mindent, ami multikulturális közösséget jelent.
Dr.DorinFlorea,
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
(fizetett hirdetés)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• 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
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 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
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741-235-239,
- 0365/882-842

- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

