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Nem hanyagságról, hanem
jogi értelmezésről van szó

Van pénz a bósi haranglábra is

XII. Székelyföld
Napok

Idén október 8. és 17. között Hargita,
Kovászna és Maros megyék tanácsai
és a hozzájuk tartozó kulturális intézmények immár 12. alkalommal szervezik meg a Székelyföld Napokat,
ezúttal „a komaság jegyében” mottóval.

____________2.
„Minden könyvnek
megvan a maga
története…”

Születésnapi beszélgetés a 70 éves
H. Szabó Gyula íróval,
a Kriterion Könyvkiadó igazgatójával.

A kastély hamarosan az önkormányzaté lehet, de a pénzhiány mellett a bürokrácia is késleltetheti majd a felújítását

(Fotó: Gligor Róbert László/archív)

zetek számára a helyi költségvetésből, a hívek számarányát figyelembe
véve. Az augusztusi tanácsülésen négy kérés támogatásáról született határozat, az igényelt 116.706 lej helyett a képviselők 80 ezer lejt szavaztak
meg: a koronkai református egyház 30 ezret kap a templom javítására,
az ortodox ugyanennyit a templomhoz vezető lépcsők és járdák javítására, míg a székelybósi református templom javítására 10 ezer lejt,
ugyanezen a településen a katolikus templom számára is ugyanennyit
hagytak jóvá. Az október 1-jei internetes bejegyzés szerzője azt sérelmezte, hogy a székelybósi görögkatolikus harangláb felújítására, megGligor Róbert László
erősítésére igényelt 5 ezer lejes támogatás ügyében egyesek
A bejegyzés szerzője arról értesíti az érdeklődőket, hogy bár a pol- megkérdőjelezték a harangláb felekezeti hátterét. Eme sérelem felemlegármester kedvezően terjesztette elő, egyesek megpróbálták megakadá- getése mellett a bejegyzés szerzője hozzáteszi: „A kastély siralmas állalyozni azt, hogy a székelybósi görögkatolikus harangláb felújítására is pota, a harangláb mellett, bizonyítja a hatóságok Koronka község
történelmi öröksége iránti érdektelenségét.”
támogatást nyújtsanak a helyi költségvetésből.
Az eset hátterében az áll, hogy a koronkai önkormányzat évente 100
(Folytatás a 2. oldalon)
ezer lejnyi támogatást juttathat a községbeli, államilag elismert felekeOktóber 1-jén a Corunca.info nevű közösségi felületen
román nyelvű, névtelen bejegyzés jelent meg, amelyben valaki arról számol be, hogy a helyi tanács ülésén (amelynek
dátumát ugyancsak nem jegyezte oda – a szerző megjegyzése) kínos eset történt, éspedig harminc évvel az 1989-es
forradalom után is vannak olyanok, akik intoleranciát mutatnak egy vallási közösség iránt.

____________3.
Könyvbemutatók
a Teleki Téka
szervezésében

A bemutató célzottan szülőkhöz,
nagyszülőkhöz és gyerekekhez szól, a
könyvet bemutatja és a szerzővel, illetve Váncsa Mónikával, a könyvek illusztrátorával Tekei Erika beszélget.
Az illusztrációkból összeállított kiállítás
október 17-én megtekinthető a Téka
emeleti loggiáján.
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Medvekaland

2 nÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍRek–TUdÓSÍTÁSOk_______________________________________ 2021.október9.,szombat
9.,szombat

A Nap kel
7 óra 31 perckor,
lenyugszik
18 óra 48 perckor.
Az év 282. napja,
hátravan 83 nap.

IDŐJÁRÁS

Többnyire felhős idő,
lehűlés várható
Hőmérséklet:
max.140C
min. 20C

Ma dÉneS,
holnap GedeOn napja.
GedeOn: valószínűleg héber eredetű,
jelentése: harcos, romboló.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 8.

1 EUR

4,9470

100 HUF

1,3750

1 USD

1 g ARANY

4,2763
241,8645

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraanépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,dózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.Borbélyernő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Az Ariel színház közleménye

A világjárvány következtében hozott hatósági intézkedésekkel összhangban október 11-től az Ariel színház továbbra is játssza előadásait,
50%-os nézőtéri befogadóképességgel, a 12 év alatti gyerekeknek korlátozások nélkül.
A felnőttek, kísérők, illetve minden 12 év fölötti néző csak a következő
igazolások egyikével vehet részt az Ariel színház előadásain:
• SARS-Cov-2 elleni oltásigazolás, amelynek érvényessége a teljes
oltás felvételétől számított 10. nap után kezdődik;
• 72 óránál nem régebbi negatív SARS-Cov-2 fertőzésre vonatkozó RTPCR-teszteredmény;
• 48 óránál nem régebbi, a SARS-Cov-2 fertőzésre vonatkozó igazoltan
negatív (akkreditált vizsgálóközpontban elvégzett) gyors antigénteszteredmény;
• A SARS-Cov-2 fertőzésen való átesésről szóló igazolás, amely a megfertőződéstől számított 15. nap és 180. nap közötti periódusban érvényes.
Nézőinket szeretettel várjuk előadásainkra, és szíves megértésüket köszönjük!

Nem hanyagságról,
hanem jogi értelmezésről van szó
(Folytatás az 1. oldalról)

Nincs bizonyító okirat

Takács Szabolcs István polgármester nem ismeri a
bejegyzés tartalmát, de érdeklődésünkre kifejtette: az
augusztusi pénzelosztáskor maradt meg egy bizonyos
összeg, ebből kért ötezer lejes támogatást a marosvásárhelyi görögkatolikus esperesi hivatal a bósi harangláb felújítására, és a szeptember 30-i ülésen a
testület meg is szavazta a támogatást. A szóban forgó
kérdéseket az idézhette elő, hogy a görögkatolikus
egyház fizikailag nincs jelen a községben. Az igaz,
hogy a székelybósiak tudatában az áll, hogy a szóban Hamarosan átvehetik a kastélyt
forgó harangláb a görögkatolikusoké volt, de a reforAmi a kastély sorsát illeti, a polgármester elmátus templom melletti terület, amelyen a faépítmény mondta: az idén tanácsi határozat született arról is,
áll, közterületnek számít, a görögkatolikus egyháznak hogy az önkormányzat megvásárolja a koronkai kastélyból megmaradt épületet a hozzá tartozó
mintegy 45 ár területtel, megvan rá a meghatározott 100 ezer eurós összeg is, de mindaddig
nem tudnak lépni a tulajdon átvétele érdekében,
amíg nem kapnak választ a kulturális minisztériumból, amelynek elővásárlási joga lenne az ingatlanra. Amennyiben a minisztérium ismét
kifejti azon álláspontját, hogy nem kíván élni az
elővásárlási joggal, az önkormányzat elindíthatja
a tulajdon átíratását.
Az viszont még kérdés, hogy mikor és mit tud
majd kezdeni az önkormányzat az épülettel, hiszen arról nem tehet, hogy az elmúlt évtizedekben milyen állapotba jutott az államosított, majd
magántulajdonba került kastély. A helyi költségvetésből képtelenség volna akkora összeget előteremteni, amelyből helyreállítható lenne, más
kérdés, hogy rengeteg engedélyt is be kell majd
szerezni, mielőtt bármihez hozzányúlnának, hiszen A kategóriás műemlékről van szó. Egyelőre
csak előtanulmányok, tervek elkészítését tudná
a polgármesteri hivatal fedezni. Számos lehetőséget megfontoltak, így bármilyen közösségi
célt hajlandóak volnának támogatni a kastélyban, akár kulturális, akár szociális rendeltetést
szánnának neki. Ez nagyban függ attól is, hogy
találnak-e olyan európai pályázati lehetőséget,
amely támogatást is nyújtana az épület felújítására, és annak keretében egyben egy konkrét
A felmerülő kérdések ellenére az önkormányzat támogatja a düledező bósi rendeltetést is biztosítanának az épületnek – fejharangláb felújítását
(Fotó: Corunca.info) tette ki a Népújságnak a polgármester.

XII. Székelyföld Napok – a komaság jegyében

Idén október 8. és 17. között Hargita, Kovászna és
Maros megyék tanácsai és a hozzájuk tartozó kulturális intézmények immár 12. alkalommal szervezik meg a Székelyföld Napokat, ezúttal „a komaság
jegyében” mottóval. A komaság ugyanis egyedülálló intézménye a székelységnek, sajátos szociális
védőhálója, biztosítási rendszere. A tavalyi rendhagyó, jórészt az online térben megvalósuló rendezvénysorozattal ellentétben, idén a szervezők újra a
valós eseményeknek, találkozásoknak szántak főszerepet, természetesen a megfelelő járványügyi
óvintézkedések betartásával:

„A komaság lényege az egymás iránti felelősségvállalás.
Ezt a gondolatot szerettük volna idén megerősíteni, hiszen a
járvány átszabta a kapcsolati hálónkat is, keressük, kutatjuk
azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek segítenek visszaépíteni korábbi életünket. A komaság jegyében intézményeink átlépik a megyehatárokat, viszik-hozzák a produkciókat,
amelyek székelyföldi értékeinket hirdetik, megmutatják tehetséges alkotóinkat” – magyarázta Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke.
Kovászna megyében 19 településen 37 eseményre kerül
sor, a szlogen jegyében pedig hat produkcióval gazdagítják
más megyék programjait, illetve hét más megyebeli eseményt
visznek el a háromszéki közönségnek. Akárcsak előző években, idén is sok olyan kisebb településre jutnak el kulturális
programok, ahol az év nagy részében ritkán vagy egyáltalán
nem zajlik művelődési esemény, sőt a Brassó megyei szórványba is eljutnak. A vidéki események mellett a Székelyföld
Napoknak idén is vannak kiemelt nagyrendezvényei: Kovászna megyében ide sorolható a II. Visor Fotófesztivál,
amelynek keretén belül a három székely megye összes fotóklubja együtt állítja ki alkotásait, a Kárpát-medence-szintű
részvétellel megrendezett Csoma-tárlat, amely idén a „Mi a
te mítoszod?” címet viseli, valamint a főszervező Kovászna

nincs sem telekkönyve, sem egyéb bizonyító okirata
a tulajdonra. Ennek ellenére a helyi tanács megszavazta a támogatási kérelmet (amelyet még tavaly decemberben nyújtott be a vásárhelyi esperes, konkrét
összeg megjelölése nélkül), ezzel is bizonyítva jóhiszeműségét, illetve azt, hogy nincs szó intoleranciáról. A megítélt támogatásból (miután a görögkatolikus
egyház még benyújt néhány dokumentumot), a Székelybósért Egyesület és a görögkatolikus esperesi hivatal együtt fogja felújítani a rossz állapotba került,
düledező haranglábat.

Megyei Művelődési Központ által idén is kezdeményezett
Táncoló és Zenélő Székelyföld programsorozat, amelyet a
Hagyományok Háza Erdélyi Hálózatával és a két testvérmegye kulturális intézményeivel partnerségben szerveznek meg
egész Székelyföldön.
„Azt mondtuk 2008-ban, hogy Székelyföldet építjük, és
erről az elhatározásról nem mondtunk le, ezen az úton járunk.
Folyamatosan keressük azokat az eseményeket, programokat,
értékeket, amelyek jelképeznek, összekötnek minket. Ezeken
keresztül tudjuk felmutatni, hogy van egy egységes Székelyföld, ahol van akarat, van múlt, jelen és jövő. A Székelyföld
Napok programsorozat keretében ebbe nyújtunk betekintést,
erre hívunk haza mindenkit, illetve az online térben minél
többen betekintést tudnak nyerni a kultúránkba, a hagyományőrzésbe, a mindennapjainkba. Remélem, hogy a 2021-es
rendezvénysorozat által is megerősítést nyerünk mindanynyian, hogy Székelyföldön élni érdemes!” – hangsúlyozta a
következetes munkát Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Hargita megyében több mint hatvan eseményt tartanak a
megye valamennyi településén, illetve számos rendezvényt
a szomszédos megyékbe is elvisznek.
Csíkszéken a Hargita Megyei Kulturális Központ 19 programot szervezett: két programot fogadnak Kovászna megyéből, egyiket Gyimesbükkre viszik, hiszen nagyon fontosnak
tartják, hogy e csángó települést is bevonják a Székelyföld
Napok eseményeinek helyszínei közé, három programot Kovászna, másik hármat pedig Maros megyébe küldenek.
Ugyanakkor a Gyimesekben és Csíkban is gazdag rendezvénykínálattal készülnek: lesz hagyományos vásár a Fiság
mentén, káposztavásár Szépvízen, bábszínház, színház, kiállítás, komolyzene gyermekeknek. Partnerek a Mária-útkonferencia szervezésében is, amely Csíksomlyón zajlik
majd.
Udvarhelyszéken a Hargita Megyei Hagyományőrzési

Forrásközpont 10 településen 18 rendezvényt szervez. A
Maros Művészegyüttes Mátyás király álruhái című előadását
Zetelakán és Szentegyházán fogadják, Kézdivásárhelyre
pedig az Erdővidéki hétköznapok című dokumentumfotó-kiállítást, illetve Jánó Kinga Erdővidék népzenéje c. előadását
küldik.
A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ idei
kínálatában 26 esemény szerepel 12 településen, a bábelőadásoktól a gyerekkoncertekig, a gyerekrajzpályázatoktól a
hivatásos fotókiállításokig. Helyet kaptak a helyi kezdeményezések is, mint a híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál,
valamint a gazdanapok Csomafalván és Remetén. A Jerikakő legendája táncszínházi előadás három helyszínen lesz látható, de sor kerül az Erdélyi Fotográfiai Múzeumért
Egyesülettel közösen szervezett XX. századi pillanatok Gyergyószék életéből régi fotográfiákon című szabadtéri fotókiállításra is.
„Mindennél nagyobb szükség van most a Székelyföld
Napok rendezvénysorozatra.” – jelentette ki Péter Ferenc,
Maros Megye Tanácsának elnöke. „Identitáserősítő szerepe
mellett összetartozás-tudatunkat is erősít, és visszacsempészi
a normalitást az életünkbe. Térségünk értékeinek népszerűsítése mellett elismerjük művészeink munkáját, és megerősítjük bennük, hogy szükségünk van alkotó energiáikra, a
valóság művészi eszközökkel való újraértelmezésére. Az
Orbán Balázs-díjjal pedig a nehéz időkben is emberi tartást,
nemzeti hitvallást felmutató személyiségek munkásságát ismerjük el, ennek a díjátadónak idén Maros megye a házigazdája.”
A díjátadó ünnepséget október 17-én 17 órától tartják a
marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Marosvásárhelyen kívül Marosszentgyörgyön, Mikházán, Mezőmadarason,
Mezőbodonban és Szovátán szerveznek eseményeket. A
Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények
könyvbemutatókkal, néptáncelőadásokkal, kerekasztal-beszélgetéssel, népviseleti kiállítással, fotókiállítással, gyerekfoglalkozásokkal, bábelőadással és tematikus tárlatvezetéssel,
illetve szimfonikus koncerttel készülnek.
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Faludy Görgy

A vesztőhelyre sáros út vitt
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis –
vígasztalódott Vécsey.
Láhner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentő honvédek
árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán:
tarlók, fák vérző foltjai,
és ők, tarkán, libegve, hátán:
elhulló, bús-szép tollai.

Aradon így. A pesti téren
is ütötték a dobokat,
de ő nem félt, csak arca széle
vetett rózsálló lobokat.
Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
Branyiszkónál nevét az égre
karcolta kardja, a híres.
Ez volt Dembinski hadsegéde,
Abancourt Károly ezredes.
S mi elfeledtük. A miniszter,
bár hívták, maradt egyedül.
– Az Al-Dunán – szólt – mély a gázló
s vénember már nem menekül.
Leszek bitófán harci zászló,
ha sorsom ezt így rótta ki –
s habár magyar volt Csány László,
úgy halt meg, mint egy római.

A többit, mintha friss, mély sebből
fröccsen szét érdes cseppű vér,
Kuftsteinbe, Grácba, Josephstadtba,
Olmützbe vitte a szekér.
Húszan egy odvas pincelyukban,
nehéz bilincsben, pipájukkal
egyensúlyozták magukat:
így éltek, sakkoztak, dohogtak
és elmélkedtek, jó urak.
Kegyelmet vártak s forradalmat,
áldották-átkozták a hont
és írtak vert hadakra verset,
tábornok Bemre disztichont.

Volt, aki bírta; más kivénhedt;
olyik megőrült, de az élet
sodrából mind-mind kiesett.
Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól
gömbölyödtek a hitvesek.
S az ország rothadt. A rabságot
mindjárt megszokta s elfeküdt
a földön, mint télvízkor vágott,
rózsás rügyekkel tele bükk.
E rügyből egy se bontott zászlót:
a nagy tavaszi láz heve
kilobbant, múló szalmaláng volt
vagy elköltözött másfele,
Londonba, New Yorkba, Turinba
és hűs lidércként messze táncolt.

Száz év – s a magyar börtönéjjel
nem változott száz év alatt.
Száz év – s az első fordulóra
ébredtetek és lassan róva
a lépést, méláztatok róla,
mit hozott Világos, Arad:
száz év – hűséges ingaóra,
én folytatom járástokat,
mások járják lépésetek,
s míg árnyékunk a kőpadlóra
hull – hány nap, hét és hónap óta! –
s kihúnyunk, pisla mécsesek:
sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
árnyatok felénk integet.

(azÁvHpincebörtönében,1950.október6-án)

Thorma János: Aradi vértanúk

„Minden könyvnek megvan a maga története…”
Székely Ferenc

Születésnapi beszélgetés a 70 éves H. Szabó Gyula íróval,
a Kriterion Könyvkiadó igazgatójával

– Amit H. Szabó Gyuláról tudunk:
író, szerkesztő, kiadóvezető, Szentimrei
Judit fia, Szentimrei Jenő unokája.
Kérem, meséljen a gyermekkoráról.
– Gyermekkoromnak két fontos helyszíne volt: Kolozsvár és Sztána. Kolozsváron születtem, a Majális utcában.
Messze a zsúfolt várostól, egy szép nagy
kertben volt a házunk, amelyben népes
családunk élt: a négy gyermek, szüleink
és nagyszüleink. A másik tündéri helyszín Sztána volt. Itt állt nagyszüleim nyaralója, majd családi háza, amelyet Kós
Károly tervezett. A ház gyerekkoromban
a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet
használatában volt; édesanyám ebben az
intézetben dolgozott, s tartották magukat
ahhoz a szóbeli megállapodáshoz: míg a
nagyszüleim élnek, addig egy szobát a
család bármikor használhat. 1969-ben,
nagyanyám halálával ez a megegyezés
hatályát vesztette, de addig ez volt a mi
kizárólagos nyaralási helyünk. Az elemit
a 11-es iskolában kezdtem, a mostani
Báthory István Líceum kis épületében,
majd ötödik osztálytól átkerültem az egykori piaristák nagy épületébe. A XI. osztályt az akkori 3-as számú líceumban, a
mai Apáczaiban folytattam, és ott is érettségiztem.
– Még középiskolás, amikor megalapítja a Stúdió 51 színjátszó csoportot...
– Rajongtunk a színházért. Diákszínjátszók voltunk, de rátartian önállók, az
intézményes diákszínjátszásban sosem
vettünk részt. Még egyetemi éveinkben
is működött a csoport. A Stúdió 51 nevet

az indokolta, hogy a tagok majdnem
mind 1951-ben születtek. Legjobb színészünk a ma Kanadában élő Horváth Sz.
István volt, aki felvételizett a színire, de
eltanácsolták. Aztán a ma Budapesten élő
Selmeczi György zeneszerző, Ágoston
Péter hegedűművész, a fiatalon elhunyt
Farkas Ildikó, Dombi Marika, a Svédországban élő Gergely Tamás, a Németországban élő Ráp György, a szatmári
Kereskényi Sándor. A legnevezetesebb
produkciót a ma Budapesten élő Cselényi
László rendezte: Fernando Arrabal Tábori piknik című abszurd egyfelvonásosának briliáns előadása volt. Díjat is
nyertek vele az országos diákszínjátszó
fesztiválon, talán 1973-ban. Jócskán szétszéledtünk a világba, sokan sokfelé fejlődtünk, de számomra rendkívül fontos
tapasztalat volt. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy a csapat tagja lehettem.
– 1974-ben végzett a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, s
egyenesen a Nyikó menti Siménfalvára
került.
– Véletlenül, vaktában kerültem Siménfalvára. Kihelyezéskor volt néhány
Hargita megyei faluban oroszkatedra, de
egyik sem volt vasút mellett, ami fontos
volt számomra: szüleim Kolozsváron, a
menyasszonyom Bukarestben volt. A
helységnevek között ott volt: Şimoneşti.
Úgy gondoltam, hogy ez Csíkszentsimon. Nosza, legyen Csíkszentsimon...
Csíkszereda mellett, a 400-as vasútvonal
mentén fekvő nagyközség. Megkapom a
miniszteri kinevezést, s másnap nézem,
hogy lássuk, milyen a csatlakozás Kolozsvár és Bukarest felé. Hát ilyen nevű
falu nincsen a vasúti menetrendben. Nem

részletezem, kiderült, hogy Siménfalváról van szó, 8 km-re a székelykeresztúri
vasútállomástól. Kellett néhány perc,
hogy levegőhöz jussak. Azért mesélem el
ilyen részletesen, mert még vagy két alkalommal fordult velem elő, hogy nagyot
hibáztam, mégis javamra vált. Siménfalva 30 km-re, busszal egyórányira volt
Segesvártól, onnan pedig a rapiddal 3 óra
alatt Kolozsváron voltam, 4 óra alatt – ellenkező irányban – Bukarestben. Sokkal
hamarabb, mint ha Csíkszentsimonból
utaztam volna. Kedvesen, érdeklődéssel
fogadtak. Hamar rájöttem: sokat tanulhatok ebben a számomra egészen új környezetben. Például hivatástudatot. Lehet,
hogy régen végezték a tanítóképzőt,
lehet, hogy „csak” hároméves pedagógiai
főiskolai végzettségük volt, de elkötelezettségben nem egy volt tanáromat lepipálták. Már az egyetem évei alatt
írogattam a kolozsvári megyei napilapba,
az Igazságba. Főként színházi krónikákat. Krizsán Zoltán szárnyai alatt kóstolgattam az újságírást, kihelyezésem után
Keszthelyi Gyula főszerkesztő biztatására néhány jegyzetet írtam Levelek faluról címmel. A magam módján kivettem
a részem a falu művelődési életéből is.
Ottlétem harmadik évében a művelődési
otthon igazgatója lettem. Különösen
sokat „váltottuk a világot” Szabó Árpád
tanító-, Béres Jóska tanárkollégámmal,
Mátyus Gyula fogorvossal. Megbeszéltük, hogy Siménfalva unitárius falu, s
hogy a konfirmálás az egyetlen olyan
esemény – a karácsonyt és a húsvétot
nem számítva –, amire szívesen összegyűl a falu. 1975-ben, a csődbe jutott
(Folytatás az 5. oldalon)
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Könyvbemutatók a Teleki Téka szervezésében

Könyvbemutatók sorozatát szervezi a marosvásárhelyi Teleki Téka e hét végén, valamint a jövő hét
folyamán. Ezek közül sorrendben az első október
kilencedikén, szombaton, ma délelőtt 11 órakor
kezdődik a Téka udvarán, ahol Sarány István Mesés
Székelyföld című mesekönyvsorozatát mutatják
be, illetve a kötetek illusztrációiból készült kiállítás
megnyitójára kerül sor. A bemutató célzottan szülőkhöz, nagyszülőkhöz és gyerekekhez szól, a
könyvet bemutatja és a szerzővel, illetve Váncsa
Mónikával, a könyvek illusztrátorával Tekei Erika
beszélget. Az illusztrációkból összeállított kiállítás
október 17-én megtekinthető a Téka emeleti loggiáján.

Annácska és Zolika kalandja ezelőtt tíz esztendővel kezdődött: a Kolozsváron élő testvérpár a szülők, a nagyszülők
társaságában utazgat Székelyföldön, sorra ismerve meg Csík-,
Gyergyó- és Kászonszék, majd Udvarhelyszék és Háromszék, végül Marosszék és Aranyosszék településeit. A Sarány
István által jegyzett mesék, történetek a két gyermek szemszögéből mutatják be a felkeresett településeket. Annácska
és Zolika alakját Péter Alpár rajzolta meg, a két kedves és
eleven gyermek megjelenik az Orosz Annabella, a Fazakas
Ildikó és a Váncsa Mónika képzőművészek által készített illusztrációkon is.
„Székelyföld népszerűsítésében nagyon fontos, egyáltalán
nem elhanyagolható célközönségnek számítanak az óvodás,
kisiskolás korú gyermekek, akiknek folyamatosan alakuló ízlésük, világképük nem csak a szülők, pedagógusok felelőssége, hanem mindnyájunké. A Székelyföldben való
gondolkodásnak a mostani gyerekek lehetnek a továbbéltetői,

fenntartói, örökösei. A Mesés Székelyföld mesekönyvsorozat olyan, mesésen tálalt információanyagot ad a gyermekeknek, amely
rendszerint hiányzik a tananyagból, ugyanakkor nem száraz adatokat közölve kívánja belenevelni a gyermekeket az úgynevezett
Székelyföldbe, székelyföldiségbe, hanem a
hozzájuk közel álló mesék világán keresztül.
Ezek a mesék, a mesebeliség ellenére, nem valamiféle távoli világot mutatnak, hanem a jelenben még fellelhető, hétköznapi életben is
elérhető természetes közeget. Tárgyi és épített
örökségről, hagyományokról és hitvilágról,
Székelyföld jellegzetességeiről (székenként tálalva) kapnak
alapos ízelítőt a gyerekek Székelyföldről” – fejtette ki a sorozat kapcsán Túros Eszter művészettörténész. A kötetet a
gyermekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek szánják kikapcsolódásra, a szépérzék fejlesztésére és a tartalmas együttlét
elősegítésére.
A Mesés Székelyföld sorozat részleteiről a szervezők közleményében olvashatunk – I–II. kötet: Csík- Gyergyó- és Kászonszék. Hargita Megyei Műemlékvédő Közszolgálat és
Hargita Kiadó kiadása, 2011. Illusztrálta Péter Alpár. 48+56
old., 25+24 történet. III. kötet: Udvarhelyszék. Hargita Népe
Lapkiadó, 2012, 2020. Illusztrálta: Orosz Annabella, 48. old.,
26 történet. IV. kötet: Háromszék. Hargita Népe Lapkiadó,
2020. Illusztrálta: Fazakas Ildikó, 40. old., 23 történet. V.
kötet: Marosszék és Aranyosszék. Hargita Népe Lapkiadó,
2021. Illusztrálta: Váncsa Mónika. 48. old., 24 történet. A kötetek megvásárolhatók, a Corvina és a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Kele Könyv Vár
könyvesboltban és a
Hargita Népe Könyvés ajándékboltjában
(Majláth Gusztáv Károly tér. 4. sz.) Háromszéken a Háromszék
Lapterjesztő boltjaiban,
illetve megrendelhetők
a Hargita Népe webáruházában: az aruhaz.
hargitanepe.ro címen.
Példányonkénti ár: 29
lej.

A hídverés színe

Október 11-én, hétfőn Szokoly Elek A
hídverés színe című
publicisztikai kötetének
bemutatójára kerül sor
a Teleki Tékában. „Be
kell vallanom, hogy a
legtöbb írásom nem
csak belső indításból
született, hanem mások
ösztönzésére, felkérésére. De nem tartalmuk
tekintetében.
Abba
soha senkinek nem volt

Oscar-díj

beleszólása, s ha valaki mégis megengedte magának, azonnali kenyértörés lett a vége, amint az e kötet lapjaiból is kitűnik.
Ugyanakkor hozzátehetem, hogy 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. 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 az idegengyűlölettől sem. Magyar nyelvű, magyar honfitársaimnak szóló írásaim akkor
kezdtek elszaporodni” – írja a kötetről a szerző. A könyvbemutatóról további részleteket a Teleki Téka Facebook-oldalán
találnak.

Mappae Comitatuum Transylvaniae

Bartos Elekes Zsombor Mappae Comitatuum Transylvaniae című szakmunkájának bemutatójára október 13-án, szerdán 18 órától kerül sor a Kultúrpalota kistermében. A Teleki
Téka által szervezett eseményen a könyvet bemutatja és a
szerzővel beszélget Tamás Sándor térképgyűjtő.
A budapesti Egyetemi Könyvtár kiemelkedő értéke Hevenesi Gábor (1656–1715) jezsuita tudós gyűjteménye. E gyűjtemény 91. kötete a 17. század végi, Habsburg-fennhatóság
alá került Magyarország és Erdély vármegyéinek, székeinek
és vidékeinek kéziratos térképeit tartalmazza. Az egyetlen
példányban ismert munkának a szerzői ismeretlenek, nincs
se keltezése, se valódi címe (Mappae Comitatuum Regni
Hungariae névvel szokás hivatkozni rá). Az oszmán fennhatóság alóli felszabaduláskor készült térképsorozat jelentős:
az erdélyi rész sokkal részletesebb a korábbi térképeknél; a
Kárpát-medence első megyetérképei ezek, sőt Erdélyben a
vármegyei–széki rendszer dualizmus kori felszámolásáig ez
az egyetlen megyetérkép-sorozat. Jelen kötet elsőként teszi
közzé a 18 erdélyi (és partiumi) térképlapot nyomtatott formában. A kiadvány részletes – magyar nyelvű, románra és
angolra is lefordított – tanulmányt tartalmaz a térképek szerkezetéről és tartalmáról, továbbá készítésük hátteréről és környezetéről. A több mint ezer ábrázolt település, igazgatási
egység, folyó és egyéb földrajzi részlet neveit névmutató
gyűjti össze, amelyben azonosításukat a mai román, magyar
és német névváltozataik segítik. (Knb.)

A Post Mortemet nevezi Magyarország

Bergendy Péter Post Mortem című
filmje képviseli Magyarországot a 94.
Oscar-versenyben a nemzetközi film
kategóriában – közölte az MTI-vel
szerdán a Nemzeti Filmintézet (NFI).

Az Amerikai Filmakadémia szabályzata
szerint a jövő márciusban 94. alkalommal átadandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet
nevezhet azok közül, amelyeket 2021. január
1. és 2021. december 31. között mutatnak be
az adott országban.
A hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő
testületben az NFI filmszakmai döntőbizottságának tagjai közül Fonyódi Tibor, Káel
Csaba, Kálmán András és Pesti Ákos, valamint Bereczki Csaba, az NFI nemzetközi
igazgatója, Deák Kristóf filmrendező és
Novák Emil operatőr vett részt. A héttagú bizottság mintegy 20 idei magyar mozifilm
közül választotta ki a Post Mortemet.
A Bergendy Péter rendezésében készült
horrorfilm világpremierje tavaly ősszel volt a
varsói nemzetközi filmfesztiválon, azóta 26
fesztiválra hívták meg, köztük a világ legnagyobb presztízsű horrorfilm-seregszemléire,
a spanyolországi Sitgesbe és a londoni FrightFestre.
A Nemzeti Filmintézet a Post Mortem külföldi forgalmazási jogait francia, olasz, német,
lengyel, osztrák, svájci, szlovák forgalmazók-

nak értékesítette Európában. Dél-Koreába,
Délkelet-Ázsiába – köztük Vietnámba, Indonéziába, Hongkongba, Malajziába –, Indiába,
a latin-amerikai országokba, az Egyesült Államokba és Kanadába is megvásárolták helyi
forgalmazók, ennek köszönhetően világszerte
látható lesz a magyar horrorfilm.
Az első világháború és a spanyolnáthajárvány pusztítása után, 1918 fagyos telén
Tomás, a fiatal vándorfotós abból próbál megélni, hogy halottak utolsó fényképét készíti el
a családjuk körében. Egy tízéves kislány hívására eljut egy kis faluba, ahol szokatlanul
sok munkája akad, és egyre több természetfeletti jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele valamit, és ő elhatározza,
hogy kideríti, mi a céljuk – áll a közleményben.
A magyar filmekben ritka digitális látványelemeket is felhasználó Post Mortem 524
snittjében van számítógépes trükk, melyek
Benyó Zoltán VFX supervisor vezetésével 10
hónapig készültek. A maszkmester Hámori
Dániel volt, a kaszkadőröket Kósa László
kaszkadőrszakértő irányította.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült mozifilm főszereplői Klem Viktor és
Hais Fruzsina, mellettük Schell Judit, Anger
Zsolt, Hámori Gabriella, Kiss Diána Magdolna, a Kossuth-díjas Ladányi Andrea és Reviczky Gábor látható.

Az operatőri munkáért Nagy András, a vágásért Király István, a hangért Balázs Gábor
felelt, a díszleteket Hujber Balázs, a jelmezeket Breckl János tervezte, a zenét Pacsay Attila szerezte. A forgatókönyvíró Zánkay
Piros, a történet Bergendy Péter rendező és
Hellebrandt Gábor kreatív producer munkája.
Nyáron, az első Magyar Mozgókép Díjak
zsűrije a legtöbb kategóriájában – operatőr,
vágó, látvány, maszk – a Post Mortem alkotóit díjazta.
A magyar moziközönség az InterCom forgalmazásában országszerte október 28-tól lát-

Forrás: InterCom

hatja a Post Mortemet, amely a Szupermodern
Stúdió gyártásában készült, producere Lajos
Tamás és Köves Ábel.
A filmvilág legnagyobb presztízsű megmérettetésén az országok hivatalos Oscar-nevezései közül az Amerikai Filmakadémia tagjai
választják ki majd az öt jelölt játékfilmet,
amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek
járó Oscar-díjért versenyre kelhetnek. A jelöltek listáját 2022. február 8-án hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes
átadására március 27-én kerül sor Los Angelesben.
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„Minden könyvnek megvan a maga története…”

(Folytatás a 3. oldalról)
kollektívgazdálkodás idején vagyunk, amikor elég rossz volt a közhangulat. Kiokoskodtuk, hogy a
község négy iskolájának végzős
VIII. osztályosai „konfirmáljanak”,
mégpedig… történelemből, helytörténetből és magyar irodalomból.
– Mi következett Siménfalva
után?
– 1975-ben összeházasodtunk
Simonffy Katalinnal, aki már a bukaresti televízió magyar adásánál
dolgozott. Hogy egy fedél alá kerüljünk, Bukarestben kellett állást keresnem. Bodor Pál, a magyar adás
főszerkesztője beajánlott a Kriterion
Könyvkiadóhoz, ahova 1977. szeptember 16-tól fel is vettek.
– Milyen volt a tanári katedra
felcserélése egy szerkesztői asztallal?
– Furcsa, új tapasztalat volt számomra a könyvkiadás, röghöz kötött munkának éreztem, ahol hamar
megtanultam: jobb lassabban, de
alaposabban dolgozni. Domokos
Géza igazgató külön szerkesztőt
rendelt a művészeti tárgyú könyvek
gondozására. Ezzel kívánta serkenteni a képzőművészek, a zenei szakírók munkáját. Az ő hatására
valóban megszaporodtak a képzőművészeti kismonográfiák, zenei
tárgyú tanulmánykötetek. Nem volt
egy jól fizetett állás, de sok járulékos haszna volt, ami bőségesen kárpótolt. Nagyszerű emberekkel
dolgoztam, akiktől sokat tanultam.
Nemcsak a magyar kollégákra gondolok, hanem a kisebbségi nyelvű
szerkesztőkre is, és persze Domokos
Gézára, aki Bukarestben, a diktatúra
kellős közepén megvalósította azt az
egymásra figyelést, türelmet, toleranciát, ami nélkül ez a fajta munka
elképzelhetetlen. Máig tartó élmény,
hogy betekintettem több kisebb
nyelvi közösség kultúrájába, és ez
erősen befolyásolta magyarságtudatomat. Sok rokonszenves emberrel
ismerkedtem meg, de sok másfélével is... Ebben a balkáni olvasztótégelyben sokat árnyalódott a román
közösséghez való viszonyom – ma
is sok kedves ismerősöm van közöttük. Tapasztalataim nagy hatással
voltak, hogy megóvjam magam az
általánosításoktól, előítéletektől.
– Mint Kriterion-szerkesztő, több
kötet születésénél bábáskodott,
gondozta őket, fordított is oroszból
magyarra. Kérem, sorolja fel a legfontosabbakat.
– Kezdjük a végével: két Bulgakov-kötetet gondoztam, az Álszentek összeesküvését a Drámák
sorozatban, illetve a Kakasmintás
törülköző című elbeszéléskötetet a
Lektúrában. Ez utóbbiba fordítottam
egy elbeszélést az Egy fiatal orvos
feljegyzései ciklusba, Foltmiriád
címmel. Szerkesztőként természetesen sok-sok könyv kiadásában vettem részt, ez évi kb. 8-10 címet
jelentett. A magyarországi fordításokat újraközlő Horizont-, illetve Lektúra-kötetekkel nem sok dolgom
akadt, de a Képzőművészeti kismonográfiák sorozat köteteiben a tanulmány, az irodalomjegyzék, a
jegyzetek, a mutatók már több munkát adtak. A sorozatot az 1978-as
Barabás Miklós Céhtől a legutolsó
darabjáig (Györkös Mányi Albert)
én gondoztam. Csakúgy, mint a
rövid életű Kriterion Galéria sorozatot. Elindítottuk a Képzőművészeti
írások sorozatindítónak szánt tanulmánygyűjteményt, de az 1984-es
Támogatók:

esztendőben ránk küldött ún. Duleabrigád ennek folytatásáról is lebeszélt. Ami a zenei tárgyú könyveket
illeti, jó néhány László Ferenc-kötetet szerkeszthettem. A vele folytatott
beszélgetések igazi továbbképzések
voltak. És nemcsak szerkesztőként… Jó volt együtt dolgozni
Benkő András tanár úrral a Zenetudományi írások kötetein. Érdekes
tapasztalat volt a Károly Sándor
önéletrajzi kötetén (Mosolygó esztendők • Kalandos évek) végzett
munka. Nem tudom, hogy a Romániai Magyar Írók sorozatba szánt
kötetet miért osztották rám, hiszen a
sorozat kiadói felelőse Dávid Gyula
volt. Valószínűleg túl sok kötete lehetett, s az egyszerűbbnek tűnő
munkát kiosztották az újonc szerkesztőnek.
Nagyon becsült főnök asszonyom, Botár Emma nyugalomba
vonulása után Domokos Géza
engem bízott meg a magyar szerkesztőség vezetésével, amolyan
megbízott (státus nélküli) főszerkesztő lettem 1985 elejétől. Ez azzal
járt, hogy a teljes méreteiben újra
bevezetett cenzúrával én tartottam a
napi kapcsolatot. És élvezhettem azt
a kiváltságot, hogy immár nemcsak
a kiadó által előterjesztett tervek kiherélésében jeleskedő, de a tervet
kívánatos címekkel gazdagító cenzúra magyar nyelvű könyvekért
(nem) felelő képviselőjével, Pezderka Sándorral heti rendszerességgel találkozhattam. Vissza is
szoktam a cigarettára négyévi szünet után…
– 1990-ben, a rendszerváltás
után, ön lett a Kriterion Könyvkiadó igazgatója, mely később Kolozsvárra költözött. Miért volt
szükség erre?
– Világos volt, hogy a kiadónak
előbb-utóbb Kolozsvárra kell költöznie, ami 2002-ben meg is történt.
A fő indok az volt, hogy ne a hegyen
túlról ápoljuk a magyar, a német, a
szerb vagy a szlovák kultúrát. Akkor
még azt reméltem, hogy egyben tudjuk tartani a Kriteriont, azaz megmarad a romániai kisebbségek
kiadójának, mint korábban volt. Ez
nagy erőt jelentett volna sok szempontból. Úgy képzeltük, hogy Kolozsvár lesz a központ, és
Bukarestben fenntartunk egy szerkesztőséget. Ez az elképzelés sajnos
nem valósult meg.
– Miért?
– 1990-ben Domokos Géza életre
hívta a Kriterion Alapítványt. Az elképzelés az volt, hogy a könyvkiadó
megteremtette szellemben szélesebb
körben végzi a romániai népkisebbségek közötti kulturális közvetítés
munkáját, olyanformán, hogy mindegyik a maga igényeinek megfelelően ápolja, szélesíti, fejleszti saját
irodalmát, kultúráját. Amikor arra
lehetőség nyílik, privatizálja a
könyvkiadót, mely tovább végzi a
húsz évig folytatott munkát. Ám
1992-ben Domokos eldöntötte,
hogy a kiadó támogatását kiveszi az
újraalapított alapítvány céljai közül,
magyarán: leveszi róla a kezét, székhelyét átteszi Bukarestből Csíkszeredába. Azóta is csak találgatni
tudom az indítékait. Ezzel a döntéssel elodázta a kiadó privatizálását,
hiszen támasz nélkül nem léphettünk az önálló gazdasági vállalkozás
útjára, benne maradtunk a minisztérium nemzeti kultúrának elnevezett
kiadói konglomerátumában, mely
némi anyagi támaszt jelentett, hi-

szen pályázat útján meg tudtunk jelentetni könyveket, de saját bankszámlánk csak 1997-ben lett –
sok-sok keserves következménynyel... Közben szerre életre keltek a
kisebbségi szervezetek kiadói, a legváltozatosabb formában költötték el
a nem kicsi állami apanázst. A legtovább a lipovánok szövetsége tartott ki mellettünk.
– Milyen volt az elmúlt 30 esztendő?
– Rögös volt, tele fájdalmas tapasztalatokkal. A nagy küzdelemben, hogy talpon maradjunk,
rengeteget veszítettünk, például a
többi kisebbséget; a Kriterion kicsire zsugorodott. Egy darabig még
reménykedtem, hogy megmaradunk
amolyan alternatív kiadónak. Hamar
megtanultam: nem lehet olyan kis
számú egy kisebbség, hogy ne
húzna szét legalább két irányba. Ma
már csak magyar nyelvű kiadó vagyunk, bár néha román címet is
megjelentetünk, de csak esetlegesen. Pályázatfüggők lettünk, mint
sok más társunk. Magyar nyelven
sok jó könyvet jelentettünk meg,
nem hiszem, hogy szégyenkeznünk
kellene.
– 1990 után hány könyv jelent
meg a Kriterion gondozásában?
– Pontos adatokat nem merek
mondani. 1989-ben vezették be az
ISBN-számot; ’90-ben kb. száznál
tartottunk, most, amikor e sorokat
írom, az 1270-es számnál tartunk,
ami azt jelenti, hogy kb. 1100 címről
van szó. 1970–1990 között mintegy
3500 kötet jelent meg. Abban az
időszakban 120 cím volt a legkisebb
szám évente. A ’90-es években még
elértük az évi 50-60 kötetet, az elmúlt öt esztendőben átlagban 20-22
könyvet adtunk ki évente.
– Mi maradt a régi sorozatokból?
– Ezek többsége megszűnt.
Igyekszünk megtartani a Romániai
Magyar Írók sorozatot, és ebben támogatónk is van. Érdekességnek
számít az egykönyvesként ismert
Markovits Rodion másik regényének, az Aranyvonatnak a kiadása.
Nem folytatása a Szibériai garnizonnak, de azzal összefügg. Első regényének sikerén felbuzdulva írta,
és ennek is fogságélmény az alapja.
Nem csoda, hogy korábban, 1948
után nem jelenhetett meg... A véres
oroszországi polgárháborúnak egészen más képét mutatja. Annyi bizonyos, hogy lényegesen kevesebb az
elfekvő kézirat, mint korábban.
Évekkel ezelőtt, hosszú halogatás
után jelent meg egy ilyen kézirat
Gandhi Hind Szvarádzs, avagy az
indiai önkormányzat címmel. A kötetet Bodor András történész készítette elő a ’80-as években, amikor
már úgy érezte, hogy nemigen hagyják történelemmel foglalkozni.
Hosszú évekbe telt, míg Szenkovics
Dezső személyében megkerült az a
szakember, aki gondozni tudta a
kéziratot. A Téka sorozatban jelent
meg. Ezt a sorozatot mindenképp
életben próbáljuk tartani, ebben
nagy segítségünkre voltak a budapesti Irodalomtudományi Intézet
munkatársai, akik erdélyi vonatkozású kéziratokkal kerestek meg bennünket.
– Van olyan kötet, amit úgy érez,
hogy nem kellett volna kiadni, és
olyan kézirat, amelynek meg kellett
volna jelennie?
– Biztos van, amit jobban kellett
volna gondozni... A kiadó olyan,
mint a szülő: mindegyik gyermeke

valamiért fontos. Minden könyvnek
megvan a maga története. Azt hiszem, büszkék lehetünk a 2014-ben
kiadott kötetünkre: Dobroca Tatarlari’nin Müzikal Folklorindan Örnekler * Din folclorul muzical al
tătarilor. Egy román és tatár nyelven megjelenő könyvről van szó,
amely 60 évvel ezelőtt gyűjtött dobrudzsai tatár folklóranyagot tartalmaz. A szakemberek szerint
egyedülálló kiadvány, ilyen még
sehol sem jelent meg.
Örömet szerzett, hogy két ízben
is megjelentettük Huszár Lajos,
Papp Ferenc, Winkler Judit közös
könyvét az erdélyi éremművességről – jó minőségű, szép kiadvány lett
a 2010-es második kiadás. Ugyancsak büszkeséggel tölt el, hogy
1995-ben megjelent Szenik Ilona siratómonográfiája. Örülök, hogy
folytatódik a Dávid Gyula kezdeményezte történelmi regénysorozat.
Adósságnak érzem könyvkiadóként,
de irodalomkedvelőként is, a Makkai-életmű teljes bemutatását.
Ennek az embernek az erkölcsi tartása, szakmai kiválósága, értelmiségi habitusa példaértékű lehet
mindannyiunk számára. Sikerként
könyvelhetjük el, hogy masszívan
részt tudtunk venni a Dsida Jenőcentenáriumon. Igyekeztünk e kivételes költőnek az emlékét azzal
ápolni, hogy műveit és a róla szóló
irodalmat közzétesszük. Tíz év alatt
öt, Dsidával kapcsolatos kiadványunk jelent meg.
– Miként próbálja a kiadó átvészelni a gazdasági válságot? Miből
tudja előteremteni a szükséges
pénzt a fennmaradáshoz?
– Már említettem: pályázatfüggők vagyunk. Az a szerencsénk,
hogy Magyarország s Románia, bármilyen kormányzat van, tudja: a
kultúrára áldozni kell, még akkor is,
ha változó mértékben. A könyvkiadásra szánt összegek keveset csökkentek,
ennek
köszönhetjük
létünket. A hitelválság, ami napjainkban érezhető, a kisebb és közepes
kiadókat kevésbé érinti, hiszen
eddig sem kaptunk hitelt a bankoktól. Ugyan melyik bank adna hitelt
könyvkészletre? És sokkal jobban
oda kellene figyelnünk arra, hogy
lassan kihalnak az olvasóink. Az értelmiségi generáció, amely úgy nőtt
fel, hogy könyvet vásárolt, lassan
fogyni kezd. A mai 40-50 évesek házában már nincs könyv, ők már interneteznek, számítógépen oldják
meg az olvasást. A nyugdíjas értel-
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H. Szabó Gyula (Fotó: Filep István)

miségi kétszer is meggondolja, hogy
vegyen-e könyvet az unokájának,
aki – látja – állandó számítógép-fogyasztó. Ez sokkal erősebb megrázkódtatás, mint a válság! Évről évre
érezhető az olvasók táborának apadása. Ma már tájainkon az 500-600
példányszám nagynak számít. Nem
arról van szó, hogy az emberek nem
olvasnak, de a könyv hagyományos
formáját új váltja fel. Mi még el sem
tudjuk képzelni, hogy csak elektronikus könyvet olvassunk, holott ez
a korszak is bekövetkezhet. Az internet csodálatos eszköz a kutatásban, jegyzetelésben, de nagyon sok
szemét található rajta, és olyan helyesírási tudatlanságról tanúskodik,
hogy szinte fizikai fájdalmat okoz.
Nem látom, miként lehetne megvalósítani a szűrést, azt, hogy az olvasók az érték mellett döntsenek. A
mostani könyvkiadói szerkezetnek
mindenképpen át kell alakulnia.
– Azonkívül, hogy kiadóigazgató, közírói-társadalmi szerepet is
vállalt: A Helikon – Kemény János
Alapítvány elnöke.
– Az alapítványt 2000-ben hívta
életre Kemény Miklós, Kemény
János legfiatalabb gyermeke. Rendeltetése az 1926-tól a marosvécsi
Kemény-kastélyban összegyűlt Helikon elnevezésű íróparlament emlékének ápolása. Én is részt vettem
néhány Marosvécsen rendezett találkozón, melyre az alapítvány az egykori helikoni tagok leszármazottjait
hívta össze. Adamovits Sándor, aki
akkor talán a kuratórium titkára volt,
hívott el. Ő 2009-ig, haláláig irányította az alapítvány munkáját, rendezvényeket szervezett, évente
egyszer a helikoni leszármazottak
találkozóját, és sok irodalmi estet,
Helikoni esték gyűjtőcímen. Én
2011-től kapcsolódtam be a munkába, elődöm, Nagy Attila költő,
doktor úr megkeresése után. Azóta
töltöm be az elnöki tisztet, és szervezem – több-kevesebb sikerrel – a
leszármazottak találkozóját, illetve
a Helikoni estéket, a kuratórium tagjainak támogatásával. Két könyvet
is kiadtunk: Pomogáts Béla dokumentumgyűjteményét Marosvécs
1926–1944 címmel, és Gyallay Domokos történelmi regényét, az Erdély komáját. 2014 őszén a család
visszakapta ténylegesen a kastélyt,
így 2015-től már ott rendezzük a
kétnaposra bővített találkozókat. Itt
is ideje lenne utód után néznem,
mert kicsit úgy érzem magam, mint
az egyszeri révész...
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Székelyföld-díjban részesült
Romsics Ignác történész és Nagy Attila költő

Romsics Ignác (Fotó: Horváth László)
NagyAttila (Fotó: helikon.ro)

Andy Warhol: Jean-Michel Basquiat portréja, 1982

Kedd délután, irodalmi ünnepség keretében a Székelyföld
kulturális folyóirat díjában részesült Romsics Ignác történész
és Nagy Attila marosvásárhelyi költő, elismerésként a Csíkszeredában havonta megjelenő kiadványban közölt írásaikért.
A Székelyföld folyóirat huszonnegyedik alkalommal adta
át a díjait, a kitüntetettek a lap azon szerzői közül kerültek

ki, akik az elmúlt években, de kiemelten az ideiben hozzájárultak a folyóirat színvonalának emeléséhez.
Székely Bicskarend Díjat kapott a budapesti Vörös István
költő, író. A díj „a szerző tiszteletbeli székely szerzővé való
avatását is jelenti” – közölték az adományozók. A kötettel
még nem rendelkező, kezdő tehetségeknek járó Szabó
Gyula-emlékdíjat a csíkszeredai származású, jelenleg az

angliai Oxfordban élő Bangha Mónika író érdemelte ki a lapban közölt prózáiért.
A laudációkat Fekete Vince, Magyarosi Sándor és Zsidó
Ferenc szerkesztők mondták.
A Székelyföld folyóiratot a Hargita Kiadó adja közre,
fenntartója a Hargita megyei önkormányzat. A lapot 1997ben alapította Ferenczes István költő.

Andy Warhol
Basquiat-portréját árverezik el New Yorkban

A várakozások szerint akár több mint 20 millió dollárért is elkelhet Andy Warhol JeanMichel Basquiatról festett portréja, amelyet
egy közelgő New York-i árverésen kínálnak
eladásra.

Az 1982-ben készült portréra a Christie’s 21. századi művészeti aukcióján lehet licitálni november 11én. A képet a magazinkiadó és műgyűjtő Peter Brant
adja el, akinek Basquiat és Warhol alkotásaiból is
szép kollekciója van – írja a The Hollywood Reporter.
A portrét Warhol speciális oxidációs eljárásával
készítette, az akkor 22 éves Basquiat arcképét fekete
tintával nyomta a fémes narancssárga felületű vászonra.
Mint Alex Rotter, a Christie’s 20. és 21. századi

művészetért felelős elnöke felidézte, Basquiat egy új
generációt szimbolizált, és Warhol ezt mindenkinél
korábban felismerte.
A képet először bocsátják árverésre. Brant két évtizeddel ezelőtt vásárolta a művet Tony Shafrazi
New York-i galériájából, és 2018–19-ben kölcsönadta a Whitney Múzeum retrospektív Warhol-kiállításához.
Ezt megelőzően a berlini Neue Nationalgalerie és
a londoni Tate Modern is bemutatta, továbbá Tokióban, Milánóban és Helsinkiben is kiállították.
A Basquiat-portrét október 7. és 10. között a
Christie’s Hongkongban állítja ki.
Október végén az árverési ház Los Angelesben is
bemutatja, mielőtt New Yorkba szállítaná a novemberi aukcióra.

New York államban látható Kligl Sándor Kossuth-mellszobra

A New York állambeli Buffalóban látható Kligl Sándor
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész Kossuth Lajost ábrázoló mellszobra, amelyet amerikai–magyar diplomáciai
kapcsolatok 100. évfordulója, valamint az október 6-i nemzeti gyásznap alkalmából avattak fel szombaton. Mint Kligl

Sándor az MTI-nek elmondta, a bronzból készült alkotás a
magyar politikust meditatív arckifejezéssel ábrázolja.
Minden munkájában fontos számára az érzelmek megjelenítése, mindegyik szobrán látható valamilyen emóció –
hangsúlyozta Kligl Sándor szobrászművész az MTI-nek.

„A félalakos figura nem a szabadságharc hevében készült
portrékhoz hasonlóan ábrázolja Kossuthot, hanem idősebbnek és szomorúnak mutatja” – mondta, felidézve: a politikust
kétéves törökországi tartózkodása után, 1851 decemberében
hadihajóval menekítették ki Amerikába, ahol nagy tisztelettel
fogadták. Számos helyen megfordult, és több beszédet mondott. Leginkább anyagi támogatásért „esedezett”, hogy az elbukott szabadságharc eszméit megőrizzék. Kossuth – kiváló
szónok lévén – nagy népszerűségre tett szert, egy „távoli kis
európai ország képviseletében” elvitte az ország hírét és a
forradalmi eszmét – hangsúlyozta. Kiemelte: a Kossuth-mellszobor gipszből készült változatát a 17. kerületi Kossuth
Lajos Általános Iskolának ajándékozta, a szobrot az intézmény épületében állították fel.
Kligl Sándor beszélt arról is, hogy a munka folyamán először vázlatot készít, majd az alkotás modelljét hozza létre.
Főleg bronzzal dolgozik, de kőből is faragott már szobrot, például Mindszenty József hercegprímás egész alakos alkotása
is így készült. Ebből Komáromra és Vácra is került egy-egy.
Kligl Sándor az elmúlt években több köztéri szobrot készített. Egyebek mellett 2019-ben Ópusztaszerre az Árpád és
vezérei nagyszabású szoborkompozíciót. Jelenleg egy életnagyságú Pegazus-szobron dolgozik, amely Mórahalomra
fog kerülni, Szolnokra pedig egy Thália-szobor fog nemsokára elkészülni – mondta.
(Forrás: fotonews.niagara.edu)
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MaROSvÁSÁRHelYIMeTROPOlISZÖveZeTeGYeSÜleT
A Marosvásárhelyi Metropoliszövezet
Egyesület 2021.11.02-án versenyvizsgát szervez, toborzás útján, az
egyesület műszaki apparátusán belül,
a Fejlesztési Osztályon egy tanácsadói állás betöltésére.

Általános követelmények:
A betöltetlen állást elfoglalhatja az a személy, aki teljesíti a következő
feltételeket:
a) román állampolgár, az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára, és romániai lakhellyel rendelkezik;
b) ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;
d) teljes cselekvőképessége birtokában van;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit
a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény által kiállított bizonylattal tud igazolni;
f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket, a meghirdetett állás követelményei szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam
vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos bűncselekmény miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekmények szándékos elkövetése miatt, ami
összeférhetetlenséget eredményezne.
A tanácsadói állás elfoglalásának sajátos követelményei:
– egyetemi végzettség, licenc- vagy azzal egyenértékű diploma gazdasági
területen;
– szakmai gyakorlat legkevesebb 5 év.

A versenyvizsga lebonyolításának körülményei:
A versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesület Városháza (Primăriei) utca 2. szám alatti székhelyén tartják az alábbi program
szerint:
Az írásbeli vizsga 2021. november 2-án 11:00 órától lesz a jelen közleményhez csatolt bibliográfia alapján.
Az interjú a gyakorlati vizsgától számított négy munkanapon belül lesz.
Az interjú pontos időpontját és helyét a gyakorlati vizsga eredményével
egyidejűleg teszik közzé.
A versenyvizsgáról Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Tanács 44-es sz. irodájában Molnár Imola tanácsadó nyújt tájékoztatást; telefon: 0265-263211, 1256 mellék, e-mail: molnar.imola@cjmures.ro.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat a jelen hirdetés megjelenésétől
számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

LAKÁS

VÁLLALUNK

tetőkészítést

Lindab,

Wetterbest fémcserépből, hullám- és
sima

lemezből,

kerámiacserépből,

Tondach,

Creaton

faszerkezetek

építését, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-

és

kisebb

0744-303-456. (sz.-I)

782. (13124)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Salló Hanna-Boglárka
névre

szóló

egyetemi

ellenőrzőm.

Semmisnek nyilvánítom. (13422)

MINDENFÉLE

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-

relést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát,

ácsmunkát,

szigetelést,

csatornák, teraszok, kerítések készí-

tését, festést. Tel. 0759-467-356.
(13124)

ELTAKARÍTJUK udvarból, garázs-

3. A 98/2016. sz. közbeszerzésről szóló törvény, az utólagos kiegészítésekkel;

4. A 395/2016. sz. kormányhatározat a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról / a közbeszerzésről szóló 98/2016. sz. törvény keretmegállapodása, az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5. A Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesület alapszabályzata, amelyet a
Maros Megyei Tanács 35/2021. számú határozata hagyott jóvá, közzétéve a
www.cjmures.ro internetes oldalon.

javítást.

Tel.

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö214-586. (13415)

lehet:

2. A 315/2004. sz. törvény a romániai regionális fejlesztésről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

bármilyen lemezmunkát, kerítéské-

telefonszámon

1. A közigazgatási törvénykönyvről szóló, újraközzétett, 57/2019. sz. sürgősségi
kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

0758-639-258. (13371-I)

szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő

Bibliográfia

répből vagy Lindab lemezből, szige-

telést

tást, bármilyen szigetelést, csatorna-

készítést, csatornajavítást, festést,

A jelentkezéshez az érdeklődőknek a következő dokumentumokat kell
benyújtaniuk:
a. beiratkozási kérvényt, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;
b. a személyi igazolvány vagy bármilyen más irat másolatát, ami a törvény szerint tanúsítja a személyazonosságot;
c. a végzettséget igazoló bizonyítványok és szakképesítést igazoló iratok,
valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel a követelményeknek;
d. a munkakönyv másolatát vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek igazolják a szolgálati időt, a szakmai gyakorlatot és/vagy a szakmában eltöltött szolgálati időt;
e. büntetlen előéletet bizonyító okiratot vagy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyből kitűnik, hogy nincs olyan büntetése, ami összeférhetetlenné tenné a megpályázott állással;
f. a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított
orvosi igazolást, amely 6 hónapnál nem régebbi, és amellyel igazolja,
hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. önéletrajzot.
A bizonylat, amellyel a jelentkező az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon kell tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a
kibocsátó elnevezését és tisztségét, az Egészségügyi Minisztérium által
megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e) pont követelményei szerint saját felelősségre nyilatkozik,
hogy büntetlen előéletű, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig
köteles kiegészíteni az iratcsomót a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b) – d) pontoknál előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a
másolatok hitelességének bizonyítására.

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-

ket,

A SZABADSÁG utcában kiadó 2

Álláshirdetés

harmonikaajtókat.

Tel.

0744-121-714, 0265/218-321, 0766-

VÁLLALOK bádogosmunkát és bár-

milyen tető javítását házaknál és
tömbházaknál, szemétlefolyók javítá-

sát tömbházaknál, valamint vízszige-

telést. Tel. 0754-509-868. (13418-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-,

bádogosmunkát,

meszelést,

festést,

tetőkészítést

cserép-

0742-734-062,

Hunor.

ból, tömbházlakásból a szemetet, lim-

ből, lemezből, szigetelést tömbházak-

0743-512-168. (13346)

(13419-I)

lomot,

és

el

is

szállítjuk.

Tel.

nál.

Tel.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan és kegyelettel emlékezem
HAVADTŐI ANIKÓ
halálának első évfordulóján
az Ő önzetlen szeretetére, jóságára.
Az Úr szereti az ilyen lelkeket.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.
Szerető élettársa, János.
Nagyon hiányzol, ANIKÓCI!
(13381-I)

ELHALÁLOZÁS

„Boldog, akinek reménysége van az Úrban, az ő Istenében.”
(Zsolt. 146,5)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
id. PÁSZTOR MIHÁLY
82 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése 2021. október 11-én, hétfőn 13 órakor lesz a megyei
kórház mögötti új temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (HN.-I)
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A PC House csapata új munkatársat keres
ügyfélszolgálati munkakörbe:

Főtevékenység:
• Rendelések feldolgozása és számlázás
• Kapcsolattartás a vásárlókkal
• Problémamegoldás
• Vásárlási tanácsadás
• Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása
kiegészítőtevékenységek:
• Termékek feltöltése a weboldalra

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

elvárások:
• Román és magyar nyelv felsőfokú ismerete
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
• Haladó szintű számítógépes és online ismeretek
• Jó hardware-ismeret
• Otthonosság az IT világában előnyt jelent
• Ügyfélszolgálati tapasztalat
• Marketingismeretek
• Angol nyelv ismerete

amitkínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet
• Szakmai fejlődés lehetősége

A kizárólag részletes önéletrajzodat (CV-t) e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre vagy Facebookon
(https://www.facebook.com/PcHouse.Ro) csatolmányban
várjuk. Kérjük az e-mailben feltüntetni, hogy
az ügyfélszolgálati állásra jelentkezel. A hiányos vagy
csak részben kitöltött önéletrajzokat nem vesszük figyelembe.

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
2021. október 29-én 10 órakor versenytárgyaláson
bérbeadfelületetautókölcsönző(rentacar)
ésvalutaváltóirodaműködtetésére,illetve
november 2-án 10 órakor versenytárgyalásttart,
amelyretaxisésszállítási(transfer)
szolgáltatásravárajánlatokat.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro oldalon,
telefon: 0265/328-888.

