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Útjavítások Nyárádtő–
Dicsőszentmárton között

Folytatják a 151B és 142-es megyei utak korszerűsítését

Van még téma
a tarsolyban

Szép és fontos, személyes és közösségi, dokumentum értékű és hitvalló
kötet A cédrusfa hatalma. Kivitelezésében, eleganciájában is méltó témájához, tartásához, a művészettörténész, művészeti író egyéniségéhez. Banner Zoltán és az ő magyar
művészeti akadémiája száz évre tekint vissza.
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Sajtófotó
rivaldafényben

Fotó: Nagy Tibor

Hétfőtől, április 19-étől Dicsőszentmártonban a vasúti átkelő közúti
Március 15-e után kezdték újra a munkálatokat a Nyárádtő–
Mikefalva–Vámosgálfalva–Dicsőszentmárton közötti megyei szakaszát újítják fel, ezért ott kisebb forgalomelterelésre kell számítani.
úton. A kivitelező cég a szerződésben szereplő időpontnál Májusban kerül sor a vámosgálfalvi vashíd elbontására, ott is mellékutcába terelik a forgalmat, és az ideiglenesen épített hídon lehet majd átkorábban, ez év végéig szeretné befejezni a felújítást.

Szer Pálosy Piroska

kelni a Kis-Küküllőn.

(Folytatás a 2. oldalon)

Ne hagyja ki az újabb hagyományos tavaszi
szőnyegvásárt!

Az április 16–30. közötti
időszakban, naponta 9–20,
pénteken és szombaton
9–18 óra között, biztonságos
körülmények
közepette
várunk minden vásárlót.
Szőnyegek, futószőnyegek
nagy választékban, promóciós
áron!

SAMIRA

Marosvásárhely,
Bartók Béla utca 1–3. szám
Telefon: 0265/269-295,

0740-187-603.

Az utóbbi hetekben két egymást követő kiállításon is találkozhattak sajtófotóval a marosvásárhelyi érdeklődők.
A Bernády Ház emeleti galériáiban
először a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete mutatott be válogatást
fotós tagjainak a képeiből, majd a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
(MÚRE) állította ki hagyományteremtő
sajtófotó-pályázata újabb felhozatala,
a Brassai 2020 díjazott felvételeit. A
héten pedig Budapesten kihirdették a
39. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait.
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Az APIA folyamatosan utalja át
a juttatásokat
A kormány április 15-i ülésén
jóváhagyták a növénytermesztésre és az állattenyésztésre szánt ún. nemzeti
átmeneti támogatások keretösszegét, ami 63.450.208
euró, azaz 309.161.138 lej, és
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 2021-es
költségvetéséből fedezik. A
megszokott rendszer szerint
és a tavalyi mezőgazdasági
évre benyújtott kérvények
alapján már megkezdték az
összegek folyósítását az érintett gazdáknak.

Szarvasmarha-tenyésztők összesen 1.758.265 euróra, azaz
8.567.147 lejre pályázhatnak, ebből
a tejhasznú szarvasmarha után (tejtámogatás) 445.128 euróra, míg a
húshasznú után 1.313.137 euróra, a
juh- és kecsketartók 63.450.208 euróra, azaz 309.161.138 lejre pályázhatnak. A tejhasznú szarvasmarháért
fejenként 0,42, míg a húshasznúért
1,03 eurót, a juhokra és a kecskékre

fejenként 2,25 eurót lehet elszámolni.
A növénytermesztők keretöszszege 43.974.445 euró, amelyet a
következőképpen osztottak el: a
szántóföldi növénykultúrákért fizetendő keretösszeg 42.527.430 euró
(hektáronként 5,98 euró), az ipari
len- és kenderültetvényekre 2742
euró (5,6 euró/ha), a dohányra
646.827 euró (790 euró/ha), a sörárpára 41.879 euró (181 euró/ha) a cukorrépára 755.567 euró (32 euró/ha)
jut. A támogatásokat az Európai Központi Bank által 2020. szeptember
30-án megállapított árfolyamon számítják, azaz egy eurót 4,8725 lejben.
A kormányhatározat alapján az
országban mintegy 622.000 gazda
részesül átmeneti támogatásban.
Bordi Kacsó Zsolt, az APIA
Maros megyei kirendeltségének aligazgatója elmondta, reméli, e
hónap végén sikerül a Maros megyei igénylőknek átutalni az átmeneti támogatásokat, amelyeknek
kifizetése folyamatban van. (v.gy.)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2021. április 24., szombat
24., szombat

A Nap kel
6 óra 20 perckor,
lenyugszik
20 óra 22 perckor.
Az év 114. napja,
hátravan 251 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GYÖRGY,
holnap MÁRK napja.
MÁRK: a Márkus név rövidült formája, de lehet a német Mark átvétele is,
ez pedig a Marquard és a Markus német
utónevek közös rövidülése. A Marquard
jelentése: a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője.

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 12 0C
min. 2 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 23.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4,9257
4,0852
1,3553

Ismét csökkent az új fertőzöttek
száma
1 g ARANY

234,5622

A legutóbbi tájékoztatás óta 2523 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte
több mint 37.300 koronavírustesztet végeztek – közölte pénteken a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Egy nappal korábban 2989 koronavírusos megbetegedést igazoltak, csaknem 37 ezer teszt alapján. A GCS
szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív
teszteredményük. Az új esetekkel 1.042.521-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában. 963.840 személyt közülük
gyógyultnak nyilvánítottak.
10.901 személyt kezelnek kórházban Covid–19-cel, jelenleg 1391 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 42.195 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.939 pedig intézményi
elkülönítésben. Ugyanakkor 41.077 személy van házi, 85 pedig intézményes karanténban. Az elmúlt 24 órában 170, koronavírussal diagnosztizált
személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 27.113-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. (Agerpres)
(Folytatás az 1. oldalról)
A Maros Megyei Tanács fejlesztési igazgatóságának osztályvezetőjét, Călin Suciut a munkálatok
üteméről kérdeztük. Amint a szakember elmondta, jelenleg Csergeden és az ideiglenes körforgalomtól
Mikefalva felé vezető szakaszon
dolgoznak, azt követően Szőkefalván kell az alapréteget leteríteni,
ugyanakkor a Vámosgálfalván
megépülő új híd miatt lesz nagyobb
beruházás a megyei út korszerűsítése keretében. A Csergedi-tetőn jelenleg a vízelvezetésen dolgoznak,
és szakszerű megoldásokat alkalmazva betonalapra helyezett támfalak révén akadályoznák meg az
állandó problémás domboldal talajmozgását. Ezen a földcsuszamlásos
szakaszon egy 500 m hosszú tartófalat építettek, és mintegy 120-130
oszloppal is megerősítették a talajt.
Egyelőre a felújítás alatt lévő szakaszon az útburkolat alaprétegét
70%-ban terítették le. Az utolsó
réteg, a kopóréteg leterítésére a
munkálatok utolsó fázisában kerül
sor – tájékoztatott a szakember.
Új hidak, átereszek, útkereszteződések kiépítése
Maros megye egyik legfontosabb
és régóta várt uniós finanszírozású
projektjének kivitelezését kezdték
el tavaly ősszel a megye legroszszabb állapotban lévő, kátyúkkal
tarkított, helyenként toldott-foldott
útszakaszán. A Nyárádtő–Mikefalva–Dicsőszentmárton közötti
151B és 142 jelzésű megyei utak
korszerűsítését uniós alapokból valósítja meg a Maros Megyei Tanács
a 2014–2020 közötti regionális operatív program keretében nyert tá-

Bocskay István professzor emlékére

A romániai és a magyarországi fogorvos-társadalom, az
erdélyi magyarság, számos
szakmai szervezet, Marosvásárhely lakossága, orvosegyeteme
és annak a fogorvosi kara, az
oktatók közössége és a tanítványok sokasága, barátai és tisztelői, egykori páciensei mély
megrendüléssel búcsúznak dr.
Bocskay István professzortól, és
jelképesen őszinte részvétüket
fejezik ki a gyászoló családnak.
A Fennvaló kegyelméből és
szeretetéből közel 92 esztendőt
tartott az istenhívő, római katolikus vallását gyakorló Bocskay István rendkívül tartalmas földi
élete, amely nemcsak szakmai
megvalósításokban, hanem oktatói teljesítményekben is eredményesnek bizonyult. Egyetemi
oktatóként, professzorként, kétszer a Fogorvosi Kar dékánjaként,
az elsorvasztási törekvések nehéz
időszakában orvoskari prodékánként a marosvásárhelyi magyar
nyelvű fogorvosképzésben kiemelkedő érdemeket szerzett. A
szó szoros értelmében a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet első rektorának,
Csőgör Lajosnak a nyomdokában
járt, hiszen az egykori tanítvány
ugyanannak a Konzerváló Fogászati és Fogágybetegségek Klinikájának
a
vezetője
volt

1978–1999 között, amelyet előtte
mestere, doktorátusvezetője igazgatott.
Bocskay professzor mindig
büszke volt máramarosszigeti
születésére és neveltetésére,
gyermekkorából származó és orvoséveit végigkövető hegedűjátékára. 1948-ban, a Bolyai
Tudományegyetemtől való önállósulás évében Marosvásárhelyen
kezdte az egyetemi tanulmányait,
majd negyedévtől, a marosvásárhelyi fogorvosképzés átmeneti
megszűnte miatt, Kolozsváron
folytatta és fejezte be. Amikor
1960-ban a MOGYI ismét Fogorvosi Karral bővült, máris a frissen alkalmazott tanársegédek
közé került, valódi iskolateremtővé vált. 1978-tól tanszékvezető
egyetemi tanár 1999-es nyugdíjazásáig, de még 80 éves koráig
óraadó tanár. Fél évszázados
aktív oktatói pályafutása mellett
az ivóvíz fluorozásának a szorgalmazója, és kiemelkedő tudományos érdemeket szerzett a fog
keményszöveteinek a kutatásában. Tucatnyi egyetemi jegyzetén
és könyvén, a fogszuvasodást, a
fog- és szájbetegségeket, az orális diagnosztikát taglaló szakkönyvein túl főszerzője a
szakirodalom egyetlen magyarromán-angol fogorvosi szakszótárának, amely gyakorlati haszna
miatt nagy érdeklődésnek örvendett.

Igényes szakmai tevékenységét, életművét és munkásságát, a
magyar nyelvű fogorvosképzésben betöltött szerepét a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
2011-ben Honoris Causa cím
adományozásával ismerte el.
Megkapta továbbá a Pápai Páriz
Ferenc-díjat, valamint más szakmai elismerést. A fentieken túl az
igazi elismerés mégis az volt számára, hogy a Keresztény Orvosok Szövetségének az elnöke,
majd tiszteletbeli elnöke lehetett,
és a keresztény értékrend
jegyében részt vehetett a magyarországi Bioetikai Társaság és
Ökumenikus Baráti Társaság rendezvényein.
Bocskay István professzor oktató, nevelő, kutató, gyógyító
munkásságának az összegzése
mellett ki kell emelnünk, hogy
számára a zene hihetetlenül sok
élményt nyújtott. Nekem is büszkén mesélte el, hogy harminc
évig muzsikált a marosvásárhelyi orvoszenekarban, és egyszer
alkalma adódott fellépni az ország legnagyobb koncerttermében, a bukaresti Atheneumban
Vivaldi d-moll kettősversenyével. Miközben a hegedűművész
professzor kiemelkedő egyéniségére emlékezünk, kegyeletünk
jeléül hallgassuk meg a fenti
művet! Hogy a zene és az örökkévalóság jegyében búcsúzhassunk tőle.

szentmártonon áthaladó szakaszának egy részén. A Szőkefalva irányából Dicsőszentmártonba tartók
számára az 1918. December 1. úton
a vasúti átjáró előtt a forgalmat a
CFR utcára terelik, amelynek végén
a Hadsereg útról lehet Dicsőszentmárton központja felé haladni. Dicsőszentmártonból
Szőkefalva
irányába a 14A jelzésű országúton
a körforgalom után a Victor Babeş
útra kell rátérni, majd a vasúti átjáró
után balra, a CFR utcán lehet kerülni.
Kamionok számára
forgalomelterelés
Amíg a munkálatok tartanak, a
3,5 tonnánál nagyobb teherbírású

járművek nem közlekedhetnek a
felújítás alatt lévő útszakaszon. A
kamionok számára forgalomelterelést vezettek be, az ennél kisebb járművek közlekedhetnek, természetesen sebességkorlátozások vannak.
A finanszírozási szerződés szerint a munkálatokat 2022. december
31-ig kell befejezni, de az ütemterv
szerint – amit a kivitelező cég nyújtott be – 2022 augusztusáig tartanának a munkálatok. A kivitelező
cégnek szándékában áll befejezni és
átadni az útszakaszt a 2021 végéig.
Az uniós finanszírozású szerződést
már 2018-ban aláírták, a munkálatok sajnos csak tavaly szeptember-

ben kezdődhettek el, mivel a beruházásra kiírt versenytárgyalás eredményét megóvta az egyik pályázó
cég, és a per miatt több hónapot késett a projekt kivitelezése. A munkálatok kivitelezője a Dimex 2000
Company cég által vezetett cégtársulás, amelynek tagjai az OPR Asfalt Kft., az Oblas Publicas Y
Regadios Rt. és az Explan Kft. A
felújítási
projekt
összértéke
141.984.801,06 lej, ebből a vissza
nem térítendő uniós támogatás
135.470.899 lej, a megyei tanács
hozzájárulása pedig 6.513.901 lej.
Az eddig elvégzett munkálatokra a
szerződés értékének 40%-át kifizette a megyei önkormányzat.

Dr. Ábrám Zoltán

Útjavítások Nyárádtő–Dicsőszentmárton között
mogatásból. A kivitelező a Beszterce megyei Dimex 2000 Company Kft. által vezetett cégtársulás,
az építők hozzáállásával az érintett
települések polgármesterei igencsak elégedettek. A projekt magában foglalja a tervezést, az
útszakasz teljes felújítását, a műszaki ellenőrzést, két új híd építését,
ugyanakkor 60 átereszt építenek
újjá, 123 útkereszteződést korszerűsítenek, 780 lakóház bejáratát is felújítják,
több
mint
4000
négyzetméter járdát építenek, és 29
autóbusz-megállót alakítanak ki a
távolsági járatok számára. A régi útburkolatokat teljesen eltávolították,
a műszaki követelményeknek megfelelő szilárdságot és teherbíró képességet pedig teljesen új
alapozással biztosítanak. A beruházás értéke több mint 141,9 millió
lej, és nemcsak az övezet lakói számára fontos, hanem az átutazóknak
is, mivel ez jelentős tranzitútvonal.
Az útépítő cég képviselője a munkálatok megkezdése előtt ígéretet
tett arra, hogy a legjobb műszaki
megoldásokat használják fel arra,
hogy megerősítsék azokat a szakaszokat, ahol állandó gondot jelentett
a földcsuszamlás.
Dicsőszentmártonban felújítják
a vasúti átkelőt
Ezen a héten megkezdték a 142es megyei út 0+655 kilométerszelvényének, illetve a 320-as,
Balázsfalva – Parajd vasútvonal
38+421-es kilométerszelvényének
a kereszteződésében a felújítási
munkákat. Amint értesítették az
érintetteket, 2021. április 19. –
május 3. között módosították a forgalmat a 142-es megyei út Dicső-

Fotó: Nagy Tibor

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1483. sz., 2021. április 24.
Vak remény

Jékely Zoltán

Micsoda vak remény s kívánság!
Pesten, öregedőn, zimankós áprilisban:

ott lenni, gyermekül, egy pillanatra bár,
a Kisfenyves verőfényében, hol az ösvény
tűlevelek rugalmas, barna szőnyegén
a fák alá bujik, és bársonyos árnyék fogad…
És nyár legyen!
És él apám-anyám,
veranda-asztalon tej és kenyér,
az az idő velünk
oly kristálytiszta nyugalommal
hömpölyög,
csak ölelésre fordítván szelíd
kanyarjait,
mint odalent, hátam mögött,
a folytonos-folyású, csillogó Maros!

…Kúsznak a vonatok, a füstjük
maradoz,
elnézem hosszú testüket napestig –
Mikor visznek el végre Budapestig,
ne csak álmomban járjak már oda!
(Állatkert, Földalatti, Királyi Palota…)

1970. április
*1913. április 24-én Nagyenyeden született a
költő. Elhunyt 1982.március 20-án Budapesten
Szép és fontos, személyes és közösségi, dokumentum értékű és hitvalló
kötet A cédrusfa hatalma*. Kivitelezésében, eleganciájában is méltó témájához, tartásához, a művészettörténész,
művészeti író egyéniségéhez. Banner
Zoltán és az ő magyar művészeti akadémiája száz évre tekint vissza. Saját
hosszú és rendkívül szerteágazó, termékeny életpályáját felidézve, az erdélyi magyarság utóbbi évszázadának
művészetét is kirajzolja ebben a rengeteg eseményt, történést, sikert, kudarcot, embert és kollektivitást,
reményt és csalódást, kétséget és bizonyosságot felmutató önéletírásban. Amint a műmellékletben
sorjázó tizenkét kiváló portrén is
markánsan megjelenő szerző vallja a
könyv fülszövegében, számvetése „a
Trianon utáni erdélyi magyar művészet »épületéről« gyakorlatilag az
első művészettörténészi-művészetírói emlékirat az erdélyiség tetemes
irodalmában”. Annál nagyobb figyelmet érdemel.

Persze aki kicsit is jártas a művészetekben,
a cím láttán akkor is a képzőművészetre,
Csontváry híres festményére gondolna, ha
nem lenne tisztában a szerző kilétével. De
Banner nevét nagyon sokan ismerik, se szeri,
se száma azoknak az embereknek, akikkel tevékeny élete 89 évében ismeretséget kötött,
összebarátkozott, és együtt velük valami emlékezeteset, maradandót, megőrzendőt hozott
létre Erdélyben, Magyarországon vagy má-

Visszapillantó… Bardócz Lajos grafikája

Van még téma a tarsolyban

Banner Zoltán új könyvéről

sutt a nagyvilágban. Céltudatosságát, következetességét, tenni akarását, alkotó szenvedélyét sokan megtapasztalták, előadóestjeit
szívébe zárta a közönség, tárlatnyitó szövegei
mindig kellő visszhangra találtak, könyvei
méltó helyet kaptak a családi könyvgyűjteményekben. Elsősorban a szülőföldön, Erdélyben, ahova Banner azután is nagyon
gyakran hazajárt, miután 1988-ban áttelepült
az anyaországba. Nem is tehetett másként, hiszen érezte, tudta, hogy a rendszerváltás után
itt még tömérdek tennivaló vár rá. Derekasan
föl is vállalta ezeket az „érzelmes” művészettörténész. Visszatekintése ezt is tükrözi. És
akárcsak 1990-es nagy vállalkozása, az Erdélyi magyar művészet a XX. században, ez is
sűrűn forgatott kézikönyvvé válhat. Kissé
másképpen, mint az, hiszen itt nem olyan
rendszerezetten, nem távolságtartó szakmaisággal, művészettörténészi objektivitással jelenik meg az erdélyi művészet, ez a kötet
felvállaltan szubjektív is, saját életét, munkásságát, gondolatait, vágyait, eredményeit
teszi mérlegre, nem titkolva azt sem, ami
másképp alakult, mint ahogy várta, remélte,
beleértve a csalódásokat. Érdemes visszaadni
neki a szót: „Az én magyar művészeti akadémiám kihívó alcím mögött egy hivatásán töprengő alkotóember arcát óhajtottam
kirajzolni, remélve, hogy a különböző műfajú
szövegek – napló, esszé, tanulmány, vallo-

más, beszéd –, kontextuálódva, tükrözik
szándékomat: a huszadik századi erdélyi magyar művészet identitásőrző értékeit behelyezni az egyetemes magyar művészet
keretébe.”
Igen, az előadóművészi énjét előtérbe állító pódiumnaplója, az Örvendjetek, némaság
lovagjai! (2007), majd a Hátra ne nézz!
(2012) című válogatott versgyűjteménye után
ez a három nagy fejezetre osztott, sok műfajú
kötet is önmaga visszapillantó vizsgálata, de
társadalmi tükör is, tehát arra különösen kellett figyelnie, nehogy bármit is elferdítsen a
tükrözés során. Gyötrő, emberpróbáló, az ér-

telmiségiekre nézve hatványozottan nehéz
időszakokat is átélt, átvészelt. Azok tanulságai is fel-feltűnnek a könyvben, amely „harmadik önéletírásom…, mert bármilyen
szervesen fonódik is egybe a három pályám
íve, mindegyik más társadalmi, szakmai és
szellemi közegen át törhetett a közös cél felé:
hidat verni az ERDÉLYI SZELLEMI FEJEDELEMSÉG kapujához a száz év alatt elszenvedett veszteségek szakadéka fölött. Egy
új, személyes bejárást nyitni az eddigi, a
mások által jegyzettek – regények, verskötetek, történelmi-művelődéstörténeti, társadalomtudományi tanulmányok – és a remélhető
jövőbeliek mellé.”
Az I. fejezet, a Borostyán úr utazásai a családot, a gyermekkort, a szülőváros Szatmárt,
a szépíri szárnybontogatást, a kolozsvári
egyetemi éveket, a korszak jellegzetességeit
villantja föl. A jóval terjedelmesebb, az egész
könyvnyi rész, … A szent cédrusfa körül
című II. fejezet mindazt megpróbálja érzékeltetni, felmutatni, ami összekapcsolta a képzőművészettel, de az egykori Utunk
munkatársaként a színházzal, irodalommal,
operával, előadóművészetekkel, népművészettel is. Mint az igazán jeles erdélyi mindenesek, szerkesztőként, publicistaként,
költőként, pódiumművészként és főként művészettörténészként, művészeti íróként szellemi életünk minden területéhez igyekezett
fogódzót találni. Az események, rendezvények is meghatározták foglalatosságait, de a
rendszeresség és szakszerűség elvárásainak
is megpróbált megfelelni. Kolozsvár volt
(Folytatás a 4. oldalon)
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Banner Zoltán új könyvéről

(Folytatás a 3. oldalról)
számára a biztos bázis, onnan tudta bejárni az országot, módszeresen feltérképezni mindazt, ami érdeklődésre számot
tarthat, amit pártolni, ösztönözni kell, fel kell karolni, meg
kell védeni, érvényesülési lehetőségekhez juttatni. Mozgékony volt, sokat utazott, kiállításokat nézett meg, műtermekbe látogatott, tárlatokat nyitott meg, alkotótáborokat
népszerűsített, mindenről írt is. Cikkeket, tanulmányokat,
kismonográfiákat jelentetett meg. Amint lehetőség adódott

EMKE-díjak 2021

rá, átfogóbb köteteket is. Röviden, lakonikusan, esetenként nosztalgiával is, de mindig érdekesen, olvasmányosan tárja az olvasók elé a neveket,
helyeket, történéseket, a velük kapcsolatos különlegességeket, a társadalmi változásokat vagy változatlanságokat, az erdélyi, romániai lét, az alkotói
közérzet, a közhangulat alakulását és így tovább.
Aki belemerül ebbe a mozgalmas művészforgatagba, jól átláthatja az eltelt század erdélyi magyar
vizuális jelenségeit, és betekintést nyer szinte mindenik figyelemre méltó művész alkotóműhelyébe.
Banner Zoltán 1988-tól él Békéscsabán, több mint
egy évtizedig a Munkácsy Mihály Múzeum főmuzeológusaként fő kutatási területe a XX. századi erdélyi festők művészete volt. Azóta is mindennel
napirenden van, ami tájainkon a vizuális művészetekben történik. Mintegy 70 kötetet tudhat magáénak, amellyel ezt a területet közelebb hozta a
közönséghez, talán senki sem tett még annyit az erdélyi alkotók monografikus méltatása terén, mint ő.
Miközben folyamatosan eleget tett a különböző felkéréseknek, és számtalan idő- és energiaemésztő
rendezvényen, tanácskozáson, tárlatnyitón, művésztelepi eseményen találkozott a művészekkel, művészetkedvelőkkel. Ez a fejezet azt is vázolja, hol,
mikor, hogyan zajlottak ezek az alkalmi, illetve ismétlődő megnyilvánulások. És hogy mi volt mindebben a mozgatórugója? Arra a kötet III., Napló
(2005 – 2019) fejezetében kapunk választ. Itt a gondolatok szabadabban csaponganak, előjönnek régvolt ismerősök, mesterek, barátok, megelevenednek
elfelejtettnek vélt élmények, töprengések, kételyek Bandi Kati: Székelyföldi üdvözlet
késztetik önelemzésre a szerzőt, megnyilatkozik a
szágon, ahhoz képest, amennyit ebben a korban is tehettem
hite is. És lehet, hogy sokak számára ebben a mozaikszerű volna a nemzeti művelt tudatért. Különösen az ifjúsággal
egységben rajzolódik ki Banner Zoltán legsajátosabb, leg- való hajdani találkozásaim elmaradását sajnálom, mert bizemberibb arca.
tosan tudom, sokaknak segíthettem volna jó irányban való
A recenzió végére, íme egy részlet az összegző, tétova tájékozódásukat a magyarságukról való gondolkodásukban.”
gondolatok sorából: „Bartók egyik utolsó mondata jut (N.M.K.)
eszembe: »csak azt sajnálom, hogy teli bőrönddel távozom«.
*Banner Zoltán: A cédrusfa hatalma. Az én magyar műMert én meg úgy érzem, hogy teli táskámat üresnek ítélte az vészeti akadémiám, Magyar Napló Kiadó, Budapest, Mentor
utolsó 20-25 év mind odahaza, Erdélyben, mind Magyaror- Könyvek, Marosvásárhely, 2020

Bálint Zsigmond fotóművész laudációja

Nagy Miklós Kund
Mióta a mobiltelefon rátelepedett a világra, és érzékeny kameráival egyre könynyebb az életeseményeinket megörökíteni,
szinte mindenki fotográfusnak képzeli magát,
és fotózik rendületlenül. Tele a világháló, a
sok közösségi fórum folyamatosan készülő
képeinkkel. Az emberiség az eddigieknél is
nyitottabb lett a vizualitásra. Ettől persze
aligha lett több a valóban elhivatott, különleges tehetségű, eredeti látásmódot és markánsan kirajzolódó ars poeticát felmutató
fotóművész. A fotográfia azonban mindenképpen népszerűbbé vált, a régi felvételek

Bálint Zsigmond a díjjal

Fotó: Horváth László

iránt is nagyobb ma az érdeklődés, mint korábban. Nyilván a versenyhelyzet is élesedett, nehéz igazán figyelemre méltó
felvételekkel előrukkolni. Van, aki nyaktörő
helyekre is felmászik egy szelfiért, vagy a
fulladást kockáztatva merül mélyre egy szokatlan felvételért, más drónba fekteti megtakarításait, hogy felülről láttassa a földet. És
van, aki a nehezebb módszert választja: nem
szenzációra utazik, közelebb megy az emberekhez, és éveken, évtizedeken át következetesen ezt az utat járja. Lélektől lélekig. Így
tett, így tesz mai díjazottunk, a Nemzetközi
Fotóművészeti Szövetség AFIAP minősítését
régóta magáénak tudó Bálint Zsigmond marosvásárhelyi fotóművész is.
Múlt és jelen időt használtam,
hiszen már középiskolás korában szenvedélyévé vált a fotózás, több mint hat évtizede
kötelezte el magát a fényképművészet mellett, de jelenleg,
életének 84. évében is lépést
tart a legfiatalabbakkal. Nincs
olyan jelentős fotós esemény
szűkebb, tágabb régiónkban,
amelyen ne készítené el ő is a
maga kivételes hely- és emberismeretre, jó szemre valló felvételeit, és ne tárná operatívan
a világháló nyilvánossága elé
őket. A visszajelzés, a kedvező
visszhang nem is szokott elmaradni. Több mint 80 egyéni kiállítása, 250 hazai és 300
nemzetközi tárlaton való szereplése, az ezeken kapott elismerések, díjak is ehhez
szoktatták.
A szerencsés indulás mondhatni egész pályájára döntően
kihatott. A romániai fotográfiai
mozgalom nagy egyénisége,
Marx József alapította fotóklub egyik ifjú alapító tagja
lett, a Mestertől sok jó dolgot
lehetett tanulni: szakmát és
emberséget, elmélyülést és alkotó szenvedélyt, igényességet és professzionalizmust.
Ezeket később ő is igyekezett

átadni az utána jövőknek akkor, amikor az
egykori alapító nevét felvett nemzetközi hírű
alakulat meghatározó alakjaként, vezetőjeként ő is példaképpé vált. De persze elsősorban a fotózás vonzotta, fényképezett, amikor
csak lehetett. A letűnt rendszerben, amikor
minden nehezebb, gondterheltebb volt, és lekötötte mérnöki munkája, kevesebbet, 1989
után teljes kapacitásával a fotózásnak, a fotós
élet szervezésének próbált élni. És a fotótechnika, a vizuális művészetek változásaihoz,
fejlődéséhez igazodva mindegyre megújulni.
A hagyományos fotózás, a labormunka, a sötétkamra, a nagyítás, a fekete-fehér képek korában is kiérdemelte a dicséretet, de a nagy
váltás, a digitalizálás, az egymást követő
újabb technikák, eljárások sem hozták zavarba, gyorsan képes volt alkalmazkodni, a
gyakorlatból tanulni. Ami művészete lényegét, hitvallását meghatározta, a humánum,
nem változott. Ehhez maradt hűséges. Ebből
is mindenekelőtt ahhoz, ami a falu világát jelenti, népünk szokásait, tárgyi és szellemi értékeit, amelyeket mély empátiával igyekszik
felkutatni, megmutatni. Rengeteg felvétele
van minderről, könyvszerzők, szerkesztők is
bőségesen merítettek belőle. Alig van a szülőföldnek olyan része, ahol Bálint Zsigmond
meg ne fordult volna, és ne próbált volna a
változó lét, a társadalmi realitás emberközpontú képi krónikásává válni. Ebben kivételes kapcsolatteremtő képessége, empátiája,
portrékészítő érzéke és tapintata, szociális fogékonysága, néprajzi tájékozottsága és fotóriporteri tapasztalata, egyéb vizuális erényei
segítik. Számtalan alkotó táborozás során is
sikeresen kamatoztatta mindezt. 1994-től
mintegy száz nagy hagyományú vagy alkalmi művésztelep, fotótábor meghívottjaként
kimondottan
a
fényképezésre
koncentrálva élhette ki fotóművészeti szenTámogatók:

vedélyét. Legalább egy hetet mindenütt eltöltött. Vagyis hétszáz napon át fotózott rendületlenül. Vannak helyek, ahova évről évre
visszajár. Kevesen ismerik olyan átfogóan és
mélyrehatón a szülőföld falvait, embereit,
hétköznapjait és ünnepeit, örömeit, gondjait,
bánatát, a különböző nemzedékek álmait, vágyait, reményeit és kétségeit, fájdalmait és
elégtételeit, mint ő. Tömbmagyarság és szórvány, tradíció és megújulás, siker és elesettség, magány és összetartozás, közösségi erő
egyaránt hű krónikást, nem egy esetben segítőkész barátot tudhat Bálint Zsigmond személyében. Átfogó albumokban, értékes
kötetekben is sokat közreadott beszédes felvételeiből. A Karácsonytól pünkösdig (2004),
Lélekőrző falvaim (2009), Dacolva sorssal,
idővel (2010) és az Emberközelben (2017)
című könyvei látványosan tükrözik Bálint
Zsigmondnak azt a vágyát, hogy a pillanatot,
a cselekvést, a történés mozzanatait megragadva, felmutatva talán sikerül marasztalnia
is azt, ami fontos, ami hasznos. Sok egyéni
sorsot, magatartást, alapállást láttat meg, köteteiből azonban közösségi létállapot és közérzet,
közös
emberi
vonások
is
kirajzolódnak. Azonos helytállás, egyazon
méltóság, amit népünk generációkon keresztül adott tovább az utódoknak, jelenkoriaknak a múltból, s amit talán mi is hagyatékul
hagyhatunk az utánunk jövőknek. A megmaradásnak ez is egyfajta záloga.
Ezek az érdemek méltán teremtek Bálint
Zsigmondnak díjakban, kitüntetésekben is
mérhető megbecsülést. Legutóbb például tavaly ősszel a Magyar Művészeti Akadémia
ítélte neki a megtisztelő Szőts István-díját. A
Janovics Jenő-díj talán még nagyobb örömöt
szerez a fotósnak, akinek a Barabás Miklós
Céh keretében kifejtett munkájáról és a művésztelepi részvételeiről idő szűke miatt még
csak nem is tettünk említést. Gratulálok az új
kitüntetéséhez.
*Elhangzott 2021. április 10-én a kolozsvári Kétágú templomban lezajlott díjátadó
gálán
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Kiss Székely Zoltán

Versborosta

Farkas Árpádnak odaátra

Mint a munkás, ha elállítja gépeit
De nem csak ezt akartam mondani.
gyásza jeléül, állítsd el titokzatos
szövőszéked, Poézis!
(Babits Mihály) Hitünk szavaddal üzen:
nem hagyni, hogy a fenyvesek
zöld tűkkel beférceljék
Csak te tudnád megmondani, mennyi kín és
mindazt, mi mítosztalan már,
báj van
de lelkiismeret még –
a rég leszentült jó Babits Mihályban…

Mert mikor az öregemberek már nem
mosakodnak
százados esők sem csorognak…
Tisztán szerettünk volna élni, friss,
borotválkozás utáni
hangulatban. Már egy hónapja nem írtam
verset.
Borostája tűnik halkan, mint a szél a huzatban.
Szó szivárog láthatatlan, mint megdobott madarak
tollai közt a serkedező vér… nem ezt akartam
mondani.

De mégsem csak ezt akartam mondani.

Szederinda sír a hóban, búvó gyomoridege a
télnek,
a Keleti-Kárpátokból bésöprik a remetéket.

Most Szent Mihály lova poroszkál lehajtott
fővel,
…zörögve a csillagtalan éjszakában.
Látod, Árpád, most a te koponyádat szopja
e föld, mint cseresznyét az unott kisgyerek…

Fölsebzett szájjal mondom e darabos,
A szülőföld ölébe felkap. Csucsujgat: megjöttél szederjes szókat,
zöld lombú igéket, kalapáló szívvel,
szentem,
mint ki az éjben sírok közt fütyörészget…
s kicsit meglepetten
tapogatja ki azt az egykori gyermeket bennem.
Egyszer csak fönnmaradtál egy felhőn, ezernyi
színből font köteled fordított, homorú
Dagasztóteknőbe ültünk, mosóteknőbe
szivárványként
szálltunk,
gyermekként hittük, egyikünk eljut az Óceánig. ragyogja be a tájat.
Így olvaszt világ-nagy termeket köréd az Ének.
Megéltük, hogy az ég alól rongy falvak úsztak
Lassún, mint akit nem is kérnek,
mennybe fel.
lettél Föld felett lengő ének…
A bárka késett valahol, a víz, a víz csak
Ki a szélverésbe már-már beleájul,
énekelt.
de tartja magát – teszi, ami kell,
akin a tél, a nyár, az ősz csak ámul,
Erdélyi volnék magam is, malomkő van
s bűvölgeti, de nem keveri el.
nyakamban, úszni így tanultam én is.

Ácsorgok Európa tágra nyílt ablakai alatt,
hatalmas huzat kél, hazafújja rólam a holdfényt.

H. Szabó Gyula

Szokoly Elek laudációja

Szokoly Elek nemrégiben napvilágot látott
kötetét* lapozgatva rögtön szembetűnik,
hogy az írások bő két évtizednyi időkeretben
születtek: 1990 és 2013 között.
Sok-e ez vagy kevés? Döntse el mindenki.
De vegyük tekintetbe, hogy Szokoly Elek
ahhoz a nemzedékhez tartozik, mely élete nagyon nagy részét az emberiség aranykorának
önreklámozott kommunizmus idején élte le,
telibe kapta az 1956-os eseményeket követő
„rendteremtést”. A megrettent vezetés fékte-

Szokoly Elek a díjjal

Mert itt a szívdobogás is halk havat olvaszt…
mint ama Kaláka-esten fél évszázada.
Emlék. Fúvom róla a port: fel-felparázslik.

len terrorral (a keleti minták „alkotó” elsajátításával) igyekezett elejét venni mindenféle
másként gondolkodásnak. Szokoly Elek meg
éppen azok közé tartozott, akik súlyos börtönévekkel, az érdeklődésének és felkészültségének megfelelő értelmiségi létből kiszigeteléssel fizetett vétlenségéért. Hosszú böjt
után érkezhetett el a számára nyilván üdítő,
erőt adó marosvásárhelyi bábszínházi világosító állásáig. Persze nem az akár jelképesnek
is tekinthető (meg)világítási effektusok kitanulása és alkalmazása miatt, hanem a viszonylag szélcsendes környezetben alakuló
szellemi közegnek köszönhetően. Mondok
néhány nevet, hogy
érzékeltessem e közeg
minőségét: Smaranda
Enache, Csíky Boldizsár, Haller Béla, Dan
Culcer, Zeno Fodor.
Ezzel is magyarázható, hogy az 1990-es
esztendő eufóriájában
rögtön munkához látnak, és a Pro Európa
Liga életre hívásával
jól kialakult szellemi
fegyverzettel láttak az
új világ kialakításának. Az eufória persze
hamar elmúlt, különösen Marosvásárhelyen,
de
az
elkötelezett, kitartó
munkának mindig volt
(és van) szezonja.
Ennek az egy-másfél
évtizednek a termése a
magvas, alapos tanulmányok sora, melyek
közül nem egy csak
ebben a kötetben látott
először
napvilágot
magyarul.
Ezekben az években sokat publikál
román nyelven, hiszen
szilárd véleménye,
hogy nemcsak RomáFotó: Horváth László
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Viháncoló csitkóid voltunk a vad szelekben,
de az űrig nekünk sem sikerült szállnunk,
s e rögös földre…lábujjhegyen, halkan
visszaléptünk, itt
apáink hűlő, drága arcán járunk.
„Kicsi madár, jaj de fenn szállsz!
Mi az oka, alább nem jársz?”

Már csak e dallam, e pentaton ének,
mi éltet minket. Arcot archoz szorít.
Föl-földerengéssel félti a föld
almavirág-törékeny
értékeit.

Alább szállnék, de nem merek,
mert itt mindenkit ismerek…

És jönnek lassú méltósággal érted
krumpliföldek, rétek, karcsú fák.
Töri szívedet, s szíved is a népet,
mely annyit bolygott véled – s otthon lelt
hazát.

Bizony majd egyszer mi is elmegyünk,
jön értünk a léptünk vigyázó hársfarengeteg.
Csupán egy árva diólevelet küldhetek neked
…Sárgul, de őrzi még kesernyés-édes illatát
a nyárnak, …e ringásban még hinni kell,
míg áll e néma bál –

Mikor – öreg emberek – mosakodunk,
hatalmas tisztaságszomjjal hajlik Poézisod fölé a Huszonegyedik
Század.
Csak ezt akartam elmondani Neked.

2021. március 7.

nia, de szűkebben az erdélyi régió jövőjét is
csakis együtt építhetjük fel, és hogy a régió
múltja, eddig megtett útja nem érthető meg
csak egy közösség szemszögéből a többi közösség ignorálásával. Jövőt építeni pedig
éppen elképzelhetetlen.
Sok-e, kevés-e a bő két évtized?
Kérem, vegyük tekintetbe, hogy a díj névadója, Krenner Miklós széles körben ható
(mára már alig-alig ismert) publicisztikai
munkássága is alig hosszabb, mint két évtized. Arról aztán nem is beszélve, hogy a
sokat hivatkozott „huszonkét év” sem több.
Nem véletlenül hivatkoztam a díj névadójára,
Spectatorra. A Felvidéken született közíró nagyon sokat tett a korszerű transzilvanizmus
kimunkálásáért, köztudatba viteléért, neki is
köszönhetjük, hogy a sokat hivatkozott eszmerendszert európai kontextusba helyezte, és
szigorúan óvott az önimádat, önsajnálat minden megnyilvánulásától, a körülöttünk élő
közösségek mélyebb, empatikusabb megismerését vallotta minden sorában. Mai díjazottunk fél évszázaddal később, immár sok
személyes és közösségi tapasztalat birtokában építette tovább – tudatosan, vagy csak
saját meggyőződését kibontva – a krenneri
örökséget. Immár a huszonegyedik századra
készülve, tekintve.
Könnyű dolgom van, hiszen alaptételeit
nyugodtan idézhetem A hídverés örömei (és
kockázatai) című kötetének bevezetőjéből.
„Erdélyiségem meghatározó. Erdély otthonom, szülőföldem és sírhelyem. Erdély nem
nemzetállam, mint ahogy a sok kis keletközép-európai államocska szeretné láttatni
magát. Erdély, a középkortól kezdve, egy
»avant la lettre« Európa. Sokszínűségében,
toleranciájában, feszültségében, nyugtalanságában.”
Másutt:
„Valójában sohasem akartam a kisebbségi
kérdéssel foglalkozni. De egész életemben
rákényszerültem. Kora ifjúságomban börtönévekkel fizettem érte. A kerékbe tört életpályát a túlélés évtizedeiben a tüntető hallgatás
jellemezte (… ezért sincs e válogatásban ’89
előtti írás). A zűrzavaros szabadság első éveiben született írásaimmal, de főképp civil társadalmi
militáns
és
szervező
tevékenységemmel (a Pro Európa Liga alapító tagjaként is) megpróbáltam bepótolni

Bandi Kati: Hosszú ősz

azt, amit azelőtt történelmi kényszerűségből,
nem tehettem. Sohasem eleget.”
Ismét másutt:
„A ’90-es években közírásaimnak nagy részét románul publikáltam abból a racionális
elgondolásból, hogy sajátos kérdéseink feltárásával főképp a többségi társadalmat kell
megcéloznunk, hiszen rajtuk is, meggyőzésükön múlik sorskérdéseink megértése és
esetleges elfogadása. (…) És sokáig abban az
illúzióban ringattam magam, hogy kisebbségi
létünk természetszerűen előnyben részesíti
közösségünket a valódi demokrácia megértésében és alkalmazásában, és felment az idegengyűlölet és a fundamentalizmus bűne
alól. Sokáig úgy is tűnt. Aztán rá kellett jönnöm, hogy mi sem vagyunk mentesek a nemzeti önzéstől, önhittségtől, kizárólagosságtól,
sőt idegengyűlölettől sem. Magyar nyelvű,
magyar honfitársaimnak szóló írásaim akkor
kezdtek elszaporodni.”
Aki elolvassa kötetét – már ha nincsen
ideje alaposabban megismerni díjazottunk
sok tanulsággal szolgáló életútját, küzdelmeit
– lépten nyomon felfedezheti ezeket az alapgondolatokat a vitairatok, tanulmányok, publicisztikai feljegyzések olvastán az okfejtések
szövetében, a vitapartnerek tiszteletében, az
elvek következetes kifejtésében.
Kedvenc témaköre, a regionalizmus napjainkban mintha elfakult volna, kikerült a
viták homlokteréből, nemcsak a politika porondján sikerült belevinni a szeparatizmus
kátyújába, de mintha az elméleti szakemberek sem foglalkoznának vele. Pedig mindenféle – vélt vagy való – félreértések,
félremagyarázások ellenére Szokoly Elek
meggyőződése – és vele együtt vallja laudátora is – bármiféle (rejtett vagy leplezetlen)
gyarmatosító szándék, szelídebb vagy agresszívebb dominancia építgetése közepette
ez az az út, amelyen érdemes járni, mert ez
méltó a ma, a holnap emberéhez. Mert –
ismét idézem Szokoly Eleket –: az „eltékozolt provincia” együtt élő nemzetei többet érdemelnek”.
A többször is elhangzott áldilemmát, úgy
vélem, könnyű feloldani, mint ama bizonyos
gordiuszi csomót: kinek sok, kinek kevés a
bő két évtized… de csak így érdemes.
*Szokoly Elek: A hídverés színe, Kriterion
Könyvkiadó, 2021
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Sajtófotó rivaldafényben

Az utóbbi hetekben két egymást követő kiállításon
is találkozhattak sajtófotóval a marosvásárhelyi érdeklődők. A Bernády Ház emeleti galériáiban először a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete
mutatott be válogatást fotós tagjainak a képeiből,
majd a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
(MÚRE) állította ki hagyományteremtő sajtófotópályázata újabb felhozatala, a Brassai 2020 díjazott felvételeit. A héten pedig Budapesten
kihirdették a 39. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait.

jesítményt nyújtó fotóriporter pedig Kerekes M. István (szabadfoglalkozású) lett.
A MÚRE Brassai-pályázatának fődíjasa ezúttal is az a Kerekes M. István volt, aki a MÚOSZ idei sajtófotó pályázatán
is kitűnt. Rendszeresen írunk róla, hiszen nagyon tevékeny
és sikeres fotós, és köztudott, hogy Mosonmagyaróváron élve
is büszke marosvásárhelyiségére. Gyakran fotózik Erdélyben,
időnként küld is mutatóba a felvételeiből egyet s mást. Most

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett
pályázat legjobb munkáiból a tervek szerint szabadtéri kiállítás nyílik és évkönyv is megjelenik majd.
A Magyar Sajtófotó Pályázat talán az egyetlen kulturális
esemény Magyarországon, amelyet 39 esztendeje minden
évben, rendszereken és történelmi változásokon átívelően,
folyamatosan megrendeznek – emlékeztett a csütörtöki online eredményhirdetésen Bánkuti András és Szigeti Tamás, a
pályázat két szervezője.
Elmondásuk szerint az idei kiírásra a tavalyinál is többen
pályáztak – több mint ezerrel nőtt a beadott képek száma –,
így 296 fotográfus 2515 pályaművel, összesen 7237 képpel
nevezett be.
A pályázat legjobb képeiből idén is megjelenik a hagyományos évkönyv, a 39. Magyar Sajtófotó Kiállítást azonban
a járványhelyzet miatt rendhagyó módon szabadtéren rendezik meg, a tervek szerint a Műcsarnok mellett, majd több vidéki nagyvárosban is.
Szlukovényi Tamás zsűritag kiemelte, hogy a koronavírusjárvány az elmúlt egy évben szinte mindenki életére rányomta a bélyegét, így elkerülhetetlenül a sajtófotó-pályázat
képeire is. Nagyon sok fotós szinte terápiás eszköznek használta a fényképezőgépét, akár a saját családját is fotózva –
számolt be a zsűrielnök.
Szlukovényi Tamás üdvözölte, hogy sok női fotográfus nevezett be – közülük sokan díjakat is nyertek –, valamint azt
is, hogy a vidéki fotóriporterek is jól teljesítettek a pályázaton.
A MÚOSZ Nagydíjának és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott André Kertész-nagydíjnak a nyerteseit a Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitóján, a tervek
szerint júliusban hozzák nyilvánosságra.
A legjobb kollekcióért járó Munkácsy Márton-díjat Balogh
Zoltán (MTI/MTVA) nyerte, a legjobb teljesítményt nyújtó
30 év alatti fotóriporternek odaítélt Szalay Zoltán-díjat Béres
Márton (Népszava) kapta, a megyékben dolgozó, legjobb tel-

Kisvárdai színházi seregszemle

Huszonhat színházi produkció szerepel a június 18. és 26. között megrendezendő Magyar Színházak 33.
Kisvárdai Fesztiválján.

A szervezők az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben azt írták, a művelődési központban, a Bagolyvárban és a
zsinagógában megtartandó előadásokra
Arad, Beregszász, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kassa, Kolozsvár, Komárom,
Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szabadka, Székelyudvarhely és
Zenta színházainak társulatai képviseltetik
magukat. A hazai teátrumok közül például
a Játékszín, a Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház és az Orlai Produkció vendégjátékát láthatja majd a közönség.
Az idei seregszemle versenyprogramjában tizenöt színházi előadás szerepel. Meghívást kapott többek között a szabadkai
Kosztolányi Dezső Színház Szedjetek szét
című előadása Mezei Kinga rendezésében,
a Kolozsvári Állami Magyar Színház Hen-

Oscar-díj 2021

rik Ibsen Nóra című színműve Botond Nagy
rendezésében, valamint a Nagyváradi Szigligeti Színház színrevitelében Gianina Cărbunariu A tigris című drámája, amelyet Tóth
Tünde állított színpadra.
A versenyelőadásokat mindennap egy
szakmai beszélgetés keretében értékelik az
alkotók és a zsűri, de a színházművészet
iránt érdeklődő közönség tagjait is várják
ezekre az alkalmakra.
A www.kisvarda.szinhaz.hu/fesztival oldalon elérhető részletes program szerint hét
versenyen kívüli előadást terveznek a felsőszabolcsi kisváros játszóhelyeire, de lesz
hallgatói előadás és kirakatszínház is.
A június 19-ei megnyitón Herczeg Ferenc
Déryné ifjasszony népszínművéből készült
előadást láthatják a Déryné Program előadásában, Vidnyánszky Attila rendezésében, a
fesztivál június 26-án Kiss Csaba Tajtékos
dalok – Boris Vian-revü című előadásával
zárul a Budapesti Operettszínház színrevitelében. (MTI)

Amilyen még sosem volt?

Idén akár az összes színészi Oscardíjat fekete vagy ázsiai színész kaphatja, és a díj történetében először
két női rendező, Chloé Zhao és Emerald Fennell is esélyes az Oscarra, ráadásul mindketten forgatókönyvíróként is nyerhetnek az amerikai filmakadémia 93. díjátadó ceremóniáján
vasárnap este.

A hollywoodi színészcéh (SAG) díjait április elején mind a négy színészi kategóriában
valamilyen etnikai kisebbséghez tartozó színész, Jun Ju Dzsung (Youn Yuh-jung), Daniel
Kaluuya, Viola Davis és Chadwick Boseman
nyerte el, akik március közepén a filmakadémiától is jelölést kaptak. A színészcéh díjai
rendszerint jó előrejelzői a filmakadémia díjainak, így könnyen megeshet, hogy a legjobb színész és színésznő, valamint a legjobb

női és férfi mellékszereplő kategóriában ők
viszik el az Oscart is.
A koreai Jun Ju Dzsung a Minari című
filmben nyújtott alakításáért, Kaluuya pedig
a Judas and the Black Messiah epizódszereplőjeként Oscar-esélyes, Viola Davis a Ma Rainey: A blues nagyasszonya női
főszereplőjeként kaphat Oscart, Chadwick
Bosemant pedig posztumusz jelölték a legjobb színész díjára ezért a filmért.
Idén példátlanul színes lett az Oscar-mezőny: húsz jelölt közül kilenc színész tartozik
valamilyen etnikai kisebbséghez. Először fordult elő a díj történetében, hogy a legjobb színész díjára jelöltek többsége nem fehér:
Anthony Hopkins (Az apa) és Gary Oldman
(Mank) mellett Boseman, Riz Ahmed (A
metál csendje) és Steven Yeun (Minari) is esélyes az Oscarra – emlékeztetett a BBC News

lapunk korábbi munkatársa, Mészely Réka, Kerekes István
felesége tudósítása révén mutathatjuk be
A nyomor gyermekei című II. díjas sorozat nyitóképét.
Mint írja, Kerekes István, a Kisalföld külsős fotósa immár
harmadszor nyerte el a megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter elismerést, és az elmúlt években
hét különböző kategóriában szerzett díjakat a sajtófotó-pályázatokon. A sepsiszentgyörgyi Huszár Szilamér, akit a
SZMÚE-kiállításon ismerhettek meg a vásárhelyiek, 3. díjat
nyert a Magyar Sajtófotó Pályázat hír- és eseményfotó kategóriájában.

Magyar szerzők évada Esztergomban

Kerekes M. István: A nyomor gyermekei

Magyar szerzők évada címmel hirdeti meg nyári műsorkínálatát az
Esztergomi Várszínház – közölte az
intézmény igazgatója csütörtökön az
MTI-vel.

Horányi László elmondta, hogy a szezon
július 2-án indul Tamási Áron Ördögölő Józsiás című zenés tündérjátékával, a feldolgozás zenéjét Szarka Gyula, a Ghymes
együttes alapítója szerezte.
A hónapban látható lesz Csányi Sándor
színművész önálló estje, Herczeg Ferenc
Kék róka című története, Csokonai Vitéz
Mihály Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című klasszikusa az Aradi Színház előadásában, Szulák Andrea zenés estje és a
L’art Pour L’art Társulat előadása.
Ugyancsak júliusban adja elő a marosvásárhelyi Stúdió Színház A függöny című
kortárs darabot, valamint látható lesz Jantyik Csaba Ezüstbojtár című János vitézátirata,
illetve
a
Dunaújvárosi
Kamaraszínház Babits Mihály Jónás könyvének és Arany János Toldijának feldolgozását mutatja be.

cikke. A vasárnapi Oscar-gála a rendezői mezőnyben is meglepetést okozhat. A jelöltek
között először szerepel két nő, A nomádok
földjét rendező Chloé Zhao és az Ígéretes fiatal nő rendezője, Emerald Fennell. Ebben a
kategóriában eddig egyetlen női Oscar-díjas
született: 2010-ben A bombák földjén című
filmjéért Kathryn Bigelow kapta a díjat, és
azóta is csak egyszer volt nő a jelöltek között:
2018-ban a Lady Bird című filmjével Greta
Gerwig.
Zhao és Fennell ráadásul forgatókönyvíróként is Oscart kaphat, Zhao a legjobb adaptált
forgatókönyv, Fennell pedig az eredeti forgatókönyv kategóriában. Azzal is Oscar-történelmet írnának, ha valamelyiküknek
sikerülne mindkét kategóriában megszereznie a díjat. Emellett, mivel mindkettejük
filmje szerepel a legjobb film mezőnyben,
producerként is díjazottak lehetnek.
Francis McDormand, aki A nomádok
földje női főszereplőjeként esélyes az Oscarra, a film producereként szintén díjat kaphat. Korábban még egyetlen színésznőnek

A hónap végén a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház állítja színpadra Sütő András
Advent a Hargitán című emblematikus történetét és Móricz Zsigmond Az ördög című
színdarabját.
Az augusztusi műsorkínálatban a Zentai
Magyar Kamaraszínházzal együttműködve
bemutatják Szabó Magda Tündér Lala című
fantasztikus mesejátékát, valamint Szarka
Gyula Ének a konyhából című zenés előadását.
Egy hármas együttműködés eredményeként a dunaújvárosi színház, a Komáromi
Jókai Színház és az Esztergomi Várszínház
közös ősbemutatóján, Hedry Mária Kalipszó című kortárs művét láthatja a közönség,
majd Eperjes Károly Az igazat mondd, ne
csak a valódit című önálló estjével várják a
publikumot.
A Bazilika előtt adják elő Jókai Mór Szeretve mind a vérpadig című művének rockopera-adaptációját, valamint a Zentai
Magyar Kamaraszínházzal és a Soproni Petőfi Színházzal közösen megvalósított A
zentai csata című zenés darabot. (MTI)

sem sikerült egy filmmel mindkét kategóriában győznie egyazon évben.
A legjobb eredeti forgatókönyv mezőnye
is újdonságot hozott az Oscar-történelembe:
ugyanis először fordul elő, hogy mind az öt
jelölt – Minari, Ígéretes fiatal nő, Judas and
the Black Messiah, A chicagói 7-ek tárgyalása és A metál csendje – egyúttal a legjobb
film kategóriában is esélyes a díjra.
A színészi mezőnyben Glenn Close jelölése a Vidéki ballada az amerikai álomról
című filmért ugyancsak izgalmas, mivel a 74
éves színésznőt jelölték eddig a legtöbb,
nyolc alkalommal, anélkül hogy egyszer is
megkapta volna az Oscart. Ráadásul idén játékáért nemcsak a filmakadémia díjára,
hanem a legrosszabb alakításért járó Citrom
díjra is jelölést kapott, s ezzel ő lett a harmadik színész, akit ugyanazért az alakításáért
mindkét díjra jelöltek.
A 93. Oscar-díjátadó gálát helyi idő szerint
vasárnap este rendezik meg Los Angelesben.
Az élő közvetítést 225 ország és térség televíziójában sugározzák világszerte. (MTI)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI
IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY

Az utólag módosított és kiegészített 350/2006-os
ifjúsági törvény 28. cikkelye, valamint a Maros
megye 2021-es általános költségvetésére vonatkozó 56/2021-es Maros megyei tanácsi határozat
alapján létrehozták az ifjúsági tevékenységek támogatására szánt 100.000 lejes alapot.

Ugyanakkor a Maros megye általános költségvetéséből 2021-re elkülönített, vissza nem térítendő támogatásokat jóváhagyó évi programra
vonatkozó 60/2021-es megyei tanácsi határozat
alapján az ifjúsági szakterületet belefoglalták
azon kategóriákba, amelyekből vissza nem térítendő finanszírozásra lehet pályázni.

A 350/2006-os törvény 10. és 28. cikkelyének
(2.) alpontja alapján a Maros Megyei Tanács
2021. április 29-én 13 órára, a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti
székhelyén található kis gyűléstermébe közvitára
hívja a megye területén működő nemkormányzati ifjúsági szervezetek, egyesületek és alapítványok képviselőit, hogy a 2015–2020-as
időszakra vonatkozó fontosabb célkitűzéseket és
akciókat meghatározó országos ifjúságpolitikai
stratégiára vonatkozó 24/2015-ös kormányrendelet alapján döntsék el, milyen tevékenységeket támogassanak az ifjúsági alapból.

Felkérjük a szervezeteket, hogy legkésőbb 2021.
április 28-án 14 óráig jelezzék részvételi szándékukat
képviselőjük
megnevezésével
a
szoverfi.gabriella@cjmures.ro e-mail-címen.

Kapcsolattartó, aki bővebb felvilágosítással is
szolgál: Szövérfi Gabriella, telefon: 0265-263211. 1213 mellékállomás.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán-Tibor
megyemenedzser

Aurelian Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK két FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a
0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65583-I)

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

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag és alumíniumredőnyöket, szalagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)
VÁLLALOK garanciával tetőfedést,
ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,
kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel. 0750602-043. (11465)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0747-634-747. (11586-I)
CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vállal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen munkát. Tel. 0742734-062. (11593-I)
VÁLLALOK: ácsmunkát, tetőfedést, bádogosmunkát, teljes tetőfelújítást, Lindab
lemezzel tetőfedést, cserépforgatást,
tetőfestést, tetőjavítást, ereszcsatorna,
lefolyó, terasz készítését, lambériázást,
külső szigetelést stb. Tel. 0759-570-885.
(11624)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó édesapára, nagytatára
és déditatára, a küküllődombói
PÁLOSY ÁRPÁDRA, halálának
19. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Nyugodjék békében drága édesanyánkkal együtt, hiányuk pótolhatatlan.
Gyermekeik:
Júlia,
Piroska és László családjukkal. (-I)
„Isten azért teremtette a zenét,
hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.”
2000. április 18-án hagytad el,
drága édesanyánk, TRÓZNER
ERKEL SÁRA mindazokat, akiket
szerettél, akikért éltél, dolgoztál.
Nem felejtünk soha.
Mindenki addig él, amíg emlékeznek rá.
Lányod, Judit, unokád, Monika és
családja. (11580-I)

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

Szomorú szívvel emlékezünk április 25-ére, amikor egy éve
annak, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, a gernyeszegi születésű
BEREKMÉRI JULIÁNNA visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama,
MÁNDOKI HORTENZIA
életének 64. évében csendesen
megpihent. Temetése április 26án, hétfőn 14 órától lesz a római
katolikus temető felső kápolnájában.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (11651-I)
Fájó szívvel búcsúzunk
id. TRUFÁN MIHÁLYTÓL.
Emléked szívünkben örökre
megmarad. Pihenésed legyen
csendes!
Testvéred, Erzsike és családja. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya megrendüléssel értesült BOCSKAY
ISTVÁN nyugalmazott egyetemi
tanár
elhunytáról.
Bocskay professzor 1990-ben
aktívan részt vett az Erdélyi
Múzeum-Egyesület újraindításában, mind a szakosztályi,
mind pedig az egyesületi választmány tagja volt. Magas
színvonalú oktató- és kutatómunkája mellett a közélet
aktív résztvevője volt. Kiemelkedő életműve elismeréseként 2003-ban Pápai Páriz
Ferenc-díjban
részesült.
Bocskay professzor halálával
pótolhatatlan hiány érte orvosi, fogorvosi közösségünket. Őszinte részvétünket
fejezzük ki a gyászoló családnak. Emlékét mindörökké
megőrizzük. (65588-I)
A marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvostudományi,
Gyógyszerészeti, Tudományés Technológiai Egyetem
Fogorvostudományi
Kara
megrendüléssel értesült prof.
dr. BOCSKAY ISTVÁN nyugalmazott fogorvosprofesszor
haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Volt tanítványai és munkatársai mély fájdalommal búcsúznak a fáradhatatlan egyetemi
tanártól, akinek hivatástudata
és elkötelezett munkássága a
fogorvosképzésben példaértékű marad. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(11634-I)

Mély megrendüléssel értesültünk szeretett osztálytársunk,
FÓRIKA-BOROS
IMOLAKATALIN váratlan haláláról.
Mindig életvidám, mosolygós
arcát örökre szívünkbe zárjuk.
A gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A Bolyai Farkas Líceumban 1978-ban végzett XII.
C-s osztálytársak. (11633-I)
Eltávozott az élők sorából dr.
BOCSKAY ISTVÁN egyetemi
tanár, a marosvásárhelyi fogászati egyetem jeles személyisége, aki nagyon sok
fogorvosnemzedék sorsát irányította. Együttérzünk a gyászoló családdal. Emléke
legyen áldott, nyugodalma
csendes! Alexandru Monea
egyetemi tanár és családja.
(p.-I)
Megrendülten
búcsúzunk
prof. dr. BOCSKAY ISTVÁN
nyugalmazott fogorvosprofesszortól. Együttérzésünket
és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Prof. dr. Kikeli Pál és a Kikeli
család. (65589-I)
Megrendülten vettünk tudomást Adorján Ákos kollégánk
szeretett ÉDESAPJA haláláról. Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Adorján Ákos kollégánknak, együttérzünk vele szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Az
Aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)
A marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának
munkaközössége megrendülten búcsúzik a kedves kollégától, MICULI NICOLAETÓL,
a könyvvizsgáló bizottság
tagjától, az értékes szakembertől, jó kollégától és hűséges
baráttól.
Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Isten
nyugtassa békében nemes
lelkét! (sz.-I)
A marosvásárhelyi Magányosok Klubjának tagjai, szomorú szívvel búcsúzunk
GÁLFI MARGIT klubtagunktól. Vigasztalódást kívánunk a
családnak. (11637-I)
A marosvásárhelyi Magányosok Klubja Popescu Olga kuratóriumi tanácsosnak részvétet és erőt kíván szeretett
FIA elhunyta alkalmából.
(11637-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Bocskay Márta volt osztálytásunknak
szeretett
ÉDESAPJA hirtelen elvesztése okozta fájdalmában.
Együttérzünk vele. Márta Bolyai Farkas Líceumban 1976ban végzett volt osztálytársai.
(11645-I)
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Szünetel
a vízszolgáltatás

Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy karbantartási munkálatok miatt
2021. április 26-án 22.30 órától hajnali 3 óráig (hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás:
• Marosvásárhelyen, a Nyár (Verii), Nagyerdő, Erdőalja, Negoiului, Papiu Ilarian, Călimanului–Kelemen, Borzesti, Vulkány, Mogyorós, Ana Ipătescu, Fenyő, Somostető, Nagy Pál, Gábor Áron,
Henri Coandă, Pacsirta, Stefan Rusu, Ioan Bob, Kikelet–Răsăritului, D. Cantemir, Teleki Sámuel utcában.
Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból
rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisztulásáig csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük
az okozott kellemetlenségért.
Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

- 0265/210-177

- közönségszolgálat

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120
• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ

www.marmed.ro

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 08008 208-888

- 0729-024-380

- 0751-114-307

• Dora Medicals

- központ

- 0265/250-344

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

- hideg víz-csatorna

koszorúk

- 0756-468-658

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0745-606-269

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

