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A katolikus iskola nélkül

Nem lesz érvényes beiskolázási tervezet

Kihallgatták
Miron Cozmát

A Főügyészségen hallgatták ki Miron
Cozmát, a Zsil-völgyi bányászok egykori vezetőjét pénteken. Cozma ellen
az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt indítottak eljárást
a bányászjárás ügyében.

____________2.
A színház
kiterjedése

Igen, a színház kiterjedése folyamatban van. Vagy nem? Gáspárik Attila
esszéket, tanulmányokat, párbeszédeket tartalmazó új könyve több szempontból is példázza a kiterjedés
folyamatosságát, de számos kérdést
is felvet a színházi jelenséggel kapcsolatosan.

____________3.
Sajtófotók
Marosvásárhelyen

A műfaji felsorolásból is kitűnik, hogy
ekképpen olyan területek, életjelenségek is a tárlatlátogatók elé kerültek,
amelyek máskor alig láthatók a kiállításokon.

Fotó: Nagy Tibor

– Arra is gondolhatnánk, hogy azért a késedelem, hogy a mai rendkívüli
Január 12-én járt le a határidő, ameddig Marosvásárhely polgármesteri hivatala tanügyi igazgatóságának továbbítania tanácsülésen ne kerülhessen szóba – találgattuk pénteken délelőtt.
– Mindenképpen hozzá fogok szólni, és ha így áll a helyzet, jogunk és
kellett volna szakmai engedélyezés végett a tanfelügyelőségnek a jövő tanévi beiskolázási tervezetet, ami sajnálatos lehetőségünk van egy újabb rendkívüli tanácsülés összehívását kérni. Azt
megelőzően egy közös megbeszélést kezdeményezünk a hétfői napra a
módon csütörtökön elmaradt.

polgármesteri hivatal és a tanfelügyelőség képviselőivel. Ha nem sikerül
tisztázni a helyzetet, hétfőn kérni fogjuk egy újabb rendkívüli tanácsülés
összehívását. Ha a polgármesteri hivatal nem foglalja bele a Római KaMegkeresésünkre Csíki Zsolt, a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frak- tolikus Teológiai Líceumot a megye tanintézményeinek a sorába, akkor
ciójának vezetője elmondta, hogy a pénteki rendkívüli tanácsülésen szá- az RMDSZ-frakció nem fogja megszavazni a 2017–18-as beiskolázási
tervezetet – nyilatkozta pénteken délelőtt Csíki Zsolt.
monkérik a hivataltól, hogy miért nem tett eleget az előírásoknak.
Bodolai Gyöngyi

PRIORITÁS

____________4.
Kompromittáló
adatok

A brit médiában e héten megjelent értesülések szerint a 35 oldalas jelentést, amely Trump oroszországi
kapcsolatait, illetve a róla állítólag
Oroszország birtokában lévő kompromittáló titkosszolgálati anyagokat részletezi, Christopher Steele, az MI6
egykori alkalmazottja készítette.

____________7.
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Kihallgatták
Miron Cozmát
A Főügyészségen hallgatták ki Miron Cozmát, a Zsil-völgyi

bányászok egykori vezetőjét pénteken. Cozma ellen az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt indítottak eljárást a bányászjárás ügyében.
Miron Cozma a Főügyészségre belépése előtt úgy nyilatkozott: nem fél az ügyészségtől, csak az Istentől, és szerinte az
igazságszolgáltatás eszméjét lábbal tiporták azok, akik politikai
parancsra cselekednek. „Hogyan lehetséges, hogy azok az
ügyészek, akik most is nyomoznak, 1990-ben az Egyetem téren
lévőket vizsgálták ki, egyesek parancsára le is tartóztatták az
Egyetem térieket, most meg ugyanazok az ügyészek nagy támogatói az Egyetem térnek? Ezt hogy magyarázzák önök?” –
tette fel a kérdést Cozma.
Az 1990-es bányászjárás ügyében emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt bűnvádi eljárást indított a Főügyészség Ion Iliescu volt államfő, Petre Roman egykori
miniszterelnök, valamint a Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
volt vezetője, Virgil Măgureanu ellen is.
Ugyanebben a dossziéban bűnügyi eljárás indult továbbá az
akkori ideiglenes kormány miniszterelnök-helyettese, Gelu
Voican Voiculescu, a Nemzeti Megmentési Front első alelnöke,
Nicolae Dumitru, valamint Mugurel Cristian Florescu volt főügyészhelyettes, a Katonai Ügyészségek Igazgatóságának egykori vezetője ellen.
Marian Lazăr katonai ügyész nyilatkozata értelmében 1990.
június 11-e és 15-e között a gyanúsítottak „általános és módszeres támadást” szerveztek és vezettek a civil lakosság, a bukaresti Egyetem téren tüntető tömeg, illetve a főváros
lakossága ellen, bevonva a támadásba a Belügyminisztérium,
a Védelmi Minisztérium, a SRI erőit, illetve több mint 10.000
bányászt és az ország különböző pontjairól érkezett más munkásokat.
Az ügyészség szerint az 1990. június 11–15-e közötti támadás nyomán négy ember életét vesztette, 1.272-en megsérültek,
1.242 személyt pedig megfosztottak alapvető szabadságjoguktól.
Bűnügyi eljárás indult még az ügyben – többek között – Adrian Sârbu miniszterelnöki kancelláriavezető és kormányfői tanácsos, valamint Miron Cozma, a Zsil-völgyi Szabad
Bányászszakszervezetek Ligájának vezetője ellen is, akik – az
ügyészek szerint – csatlakoztak a civil lakosság ellen intézett
módszeres támadásokhoz.

Vizsgálat
a hírszerző szolgálatnál

Eduard Hellvig, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vezetője
csütörtökön különleges bizottság létrehozását rendelte el, amely
kivizsgálja a Florian Coldea tábornokról a sajtóban megjelent
információkat. A tábornokot a vizsgálat lezárásáig rendelkezési
állományba helyezték – írja a SRI közleménye.
A közlemény szerint Coldea hatáskörét Eduard Hellvig veszi
át. A közlemény leszögezi, hogy a SRI „a nemzetbiztonság érdekében” végzi küldetéseit.
„A SRI saját belső mechanizmust dolgozott ki, amely fényt
derít az esetleges törvényszegésekre. A szolgálat vezetője alá
rendelt struktúrák, valahányszor erre szükség van, ellenőrzik a
törvények és a katonai rendszabályok betartását, és ezt követően
meghozzák a megfelelő intézkedéseket. A szolgálat rendkívül
fontosnak tekinti a törvényesség elvét, amely a SRI egész működését szabályozza” – teszi hozzá az idézett forrás. (Agerpres)

Nagy Székely Ildikó
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Meleg ebéd bándi diákoknak

A mezőbándi műszaki líceum az egyetlen olyan Maros
megyei tanintézet, amelyet belefoglaltak a diákok élelmiszercsomaggal való támogatására vagy étkeztetésére vonatkozó, kísérleti jelleggel indított országos programba. A
2016–2017-es tanév elején indított program célja az iskolaelhagyás megfékezése.
A programban országszerte 50 tanintézet vesz részt, közöttük a mezőbándi műszaki líceum, amelynek 809 diákja
számíthat támogatásra.
Az intézkedésről szóló kormányrendelet szerint a nehéz
anyagi helyzetben levő diákok napi 7 lej értékben része-

sülnek élelmiszer-támogatásban vagy meleg ebédben. Az érintett települések önkormányzatai az államkasszából kiutalt összegeket fordíthatják erre a
célra.
Az ügyben Horváth Árpádot, Mezőbánd alpolgármesterét kerestük meg. Az alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak megvan az anyagi fedezete a program
beindítására. Jelenleg az alkalmazási normákat várják, ezt
követően pedig versenytárgyalás útján választják ki a diákok meleg ebédjét biztosító céget.
A kormányrendelet szerint, amennyiben a program sikeresnek bizonyul, az új tanévben szélesebb körben is kiterjesztik.

Öregedő autópark

Közel 300.000 használt személygépkocsit írattak
forgalomba tavaly Romániában, 19 százalékkal
többet, mint 2015-ben. Az adatokat a gépjárműbejegyzéssel és jogosítványokkal foglalkozó országos igazgatóság (DRPCIV) tette közzé.

A hivatalos statisztikák szerint 297.290 használt járművet jegyeztek be Románia területén.
A legtöbben Volkswagen márkájú autót vásároltak másodkézből, 84.817 darabot, ami 18,41%-kal több, mint
2015-ben. 47.903 darab Opel márkájú autót jegyeztek be
2016-ban az ország területén. A harmadik legnépszerűbb

gyártó a Ford, amelyből 33.024 darabot vásároltak tavaly
a romániai lakosok. Több mint 10.000 egységet jegyeztek
be a hatóságok a BMW, Audi, Skoda, Renault és Mercedes-Benz autómárkákból is.
A másodkézből vásárolt autók listájának végén az
Infiniti (29 darab), a Cadillac (24 darab), a Maserati
(20 darab), az MG (18 darab) és a Rolls Royce (17 darab)
áll.
A DRPCIV statisztikája szerint a 94.919 eladott darabbal 16,95 százalékkal nőtt az új személygépkocsik eladása,
míg 2015-ben 81.162 új autót adtak el.

Jövő héten az EP strasbourgi plenáris ülésén

Vita 2017 kihívásairól

Az Európai Parlament jövő heti strasbourgi plenáris ülésén egyebek mellett vitára kerül sor a
máltai EU-elnökség prioritásairól Joseph Muscat
miniszterelnökkel.

Mózes Edith

Az EP-képviselők szerda reggel vitatják meg az Európai
Tanács soros elnökségét a következő fél évben betöltő
Málta prioritásait az ország miniszterelnökével.
Az első máltai elnökség legfontosabb feladatának a következő ügyek előremozdítását tekinti: migráció, egységes
piac, biztonság, társasági befogadás, szomszédságpolitika
és tengeri kérdések.
A képviselők visszaküldhetik a pénzmosásban
érintett országok feketelistáját
Az európai parlamenti képviselők valószínűleg visszautalják a Bizottsághoz a terrorizmus finanszírozása szempontjából kiemelt kockázatot jelentő országok
feketelistáját. A csütörtökön szavazásra bocsátott állásfoglalás-tervezet szerint a lista nem teljes, és ki kellene egészíteni az adózási bűncselekményeket elősegítő államok és
területek nevével.
A listán 11 ország szerepel, köztük Afganisztán, Irak,
Bosznia-Hercegovina és Szíria, amelyek a Bizottság sze-

rint egyáltalán nem lépnek fel kellő mértékben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. Az ezekből az államokból származó egyéneknek és jogi személyeknek a
szokásosnál szigorúbb ellenőrzéseken kell átesni, ha az Európai Unióban akarnak gazdasági tevékenységet folytatni.
A parlament szerdán, január 19-én szavaz erről. Ha az EP
leszavazza a listát, akkor a felülvizsgálat idejére a korábbi
lista marad érvényben.
Vita Junker és Tusk elnökökkel a legutóbbi csúcsról
és 2017 kihívásairól
A képviselők szerdán az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével folytatott vitán elemzik a decemberi
csúcs eredményeit és az idei év legfontosabb feladatait.
A vita elsősorban a kül- és belbiztonságról, a munkahely-teremtésről, a migrációról, a Brexitről, az orosz kapcsolatokról, Ukrajnáról és a ciprusi újraegyesítési
folyamatról szól. Ezek mellett a parlament csütörtökön szavaz az alapvető szociális jogokról, vitát folytat (szerdán)
a fagyoskodó menekülteknek kiutalandó gyorssegélyről.
Ugyancsak szerdán kerül napirendre a terrortámadások
megelőzéséről szóló vita, illetve az emberi jogok Indonéziában, a Közép-afrikai Köztársaságban és Burundiban.
(Forrás: az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája
Magyarországon)

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány előadás-sorozata

Mindennapi történelem

Januártól folytatódnak Marosvásárhelyen a Kós Károly
Akadémia Alapítvány nagy sikerű, történelmi tárgyú előadásai. Az akadémia kezdeményezésének célja, hogy Kós
Károly szellemiségét követve, megteremtse az erdélyi magyar történelmi gondolkodás fontos, tudományos igényű
fórumát Marosvásárhelyen. Az új előadás-sorozatnak köszönhetően egy másfajta magyar történelmet ismerhetünk
meg. Ezúttal ugyanis nem a nagy csatákról, meghatározó
eseményekről, társadalmi folyamatokról, hanem többek között az életmódról, a magyar gasztronómia alakulásáról, a
férfi-nő kapcsolatról, a magyar öltözködésről és divatról, a
közlekedésről, a magyar zene és tánc fejlődéséről lesz szó.
A decemberig tartó, tíz előadást magába foglaló új sorozat keretében a jelenkori magyar történelemkutatás olyan
kiváló képviselői tartanak előadást, mint Gyáni Gábor akadémikus, egyetemi tanár, Pető Andrea, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, Romsics Imre
etnográfus, a kalocsai Visky Károly Múzeum igazgatója,

Kovács Kiss Gyöngy PhD, a Korunk főszerkesztője, Paksa
Rudolf PhD, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének
tudományos munkatársa, Kótyuk Erzsébet PhD, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főosztályvezetője, Paládi-Kovács Attila néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Néprajzi Intézet nyugalmazott főigazgatója,
Romsics Ignác, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, egyetemi tanár, Zeidler Miklós történész, a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, valamint
Felföldi László PhD, egyetemi tanár, a Zenetudományi Intézet nyugalmazott igazgatóhelyettese.
Az idei sorozat első előadását Gyáni Gábor akadémikus,
egyetemi tanár tartja január 18-án, szerdán 17 órakor a Bernády Házban (Horea u. 5. sz.) Történelem – társadalom –
életmód címmel.
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Farsangi bolondságok

Szamos-lankán bagolyul
Beszélnek a szarkák,
Birkák nyírják a juhászt
S a komondor farkát.
Kolozsvártól Szatmárig
Csépelik a barkát,
Szamár csapol kolbászból
Ünnepi kadarkát...

Olt partján a csíkiak
Verebet patkolnak,
Csíkásznak a csikaszok,
Vén csukák papolnak.
Háromszéken kocsonyát
Fakutyák csaholnak,
Holnaptól a disznók is
Ugatják a holdat.

Maros partján a medvék
Erdészt legelésznek,
Ürgelyukban alispán
S berbécs egerészget.
Gernyeszegen hat kandúr
Gerlét begyerészget,
Sáromberkén sarkantyús
Kecskék lepetéznek.

A Küküllők mentiben
Kopik a lúd talpa:
Láncos ökör sem pihen,
Agg üsző sem csalfa!
Bikafalván s Bögözön
Túl fekszik Betfalva:
Táncra pördül, kurjongat,
Aki nincs meghalva!

A színház kiterjedése

Igen, a színház kiterjedése folyamatban
van. Vagy nem? Gáspárik Attila esszéket, tanulmányokat, párbeszédeket tartalmazó új
könyve* több szempontból is példázza a kiterjedés folyamatosságát, de számos kérdést

is felvet a színházi jelenséggel kapcsolatosan.
Tárgyszerűen, szókimondón, érdekesen, általánosítva és specifikusan, múltba visszatekintve és jelenbe ágyazódva, kellő
távolságtartással és nem titkolt egyéni látásmóddal. Teheti, hiszen kívülről, belülről volt/van rálátása a honi és
nemzetközi színházi életre, az azt
meghatározó társadalmi jelenségekre. Évtizedek óta színészként
bizonyíthatja
tehetségét,
színészpedagógus, olykor rendez is,
egyetemet szervezett, épített, bővített, színházat vezet, elmélyült a
színháztörténetbe, médiába, a tanulást, önképzését nem tekinti befejezettnek, szerteágazó a kapcsolatrendszere, és ha mondandója
akad, hajlandó tollat is ragadni,
illetve leülni a komputer elé. Jól
teszi. Kevés nálunk a színházi kötet,
az olyan pláne, amelyben a jelenségbe beépült, gyakorló színházi
ember szólal meg, próbálja kifejteni
véleményét, továbbadni tapasztalatait. És nem úgy, ahogy általában a
színházelmélettel foglalkozó szerzők szólnak, bonyolult szakmai
nyelven a szakmának. Ez a könyv
érthető a laikus számára is, olvastatja magát. Nyilván vannak olyan
fejezetei, amelyeket bizonyára nagyobb kíváncsisággal olvas a mezei

színházlátogató, a besúgásról, titkosszolgálati
vonatkozásokról szóló oldalak például, és
olyan kijelentések, sommás megállapítások
is, amikkel vitába száll, ám annál érdekfeszítőbb lehet az olvasás. Elvégre, akárcsak a
színházban, olvasáskor sem jó ómen a közömbösség. Egyébként a kiadvány elsősorban adatokra, dokumentumokra és nem
szubjektív benyomásokra alapoz. A recenzens sem azért említette konkrétan a szeku
és a színház viszonyának múltjára, jelenére
fókuszáló tanulmányt, mert őt az a többinél
jobban érdekelné, hanem azért, mert a Besúgókkal, besúgók nélkül című fejezet
egyik releváns adata szerint „Maros megyében a rendszerváltás előtt megközelítőleg 4
ezer besúgó jelentéseire számíthattak, ami
a város lakosságának mintegy 4%-a”.
A téma tehát sok ember érdeklődését felkeltheti. És ma? Manapság hányan jelentenek a
titkosszolgálatoknak? – fogalmazódhat meg
egy-kettőre a kérdés az olvasóban. Számbeli válasszal a szerző nem tud szolgálni, de
fejtegetéseiben semmi kétséget nem hagy
afelől, hogy a besúgások, (fel)jelentések
szövevénye ne élte volna túl a rendszerváltást. És még sok koloncot hordoz magával
Thália honi magyar közössége. Megannyi
téren van még számos tennivaló, derül ki a
kötetből. Hiányoznak például a Mesterek,
akik példát nyújthatnának, utat mutathatnának. Ilyen értelemben legnagyobb súlya a kötetnyitó dolgozatnak van, amelyben Gáspárik
a nagy előd, a mindinkább feledésbe merülő
Kovács György színművész Súgó nélkül
című szövegére alapozva értekezik színház-

Páll Lajos rajza: Illusztráció a Sírtánc című kötetből

Kovács András Ferenc

ról, világról, nemzedékekről. És igen tanulságos a Taub János rendezővel folytatott beszélgetés is. Külön fejezet részletezi az
erdélyi, romániai hivatásos magyar nyelvű
színjátszás történetét, színház és irodalom
viszonyrendszerét, a hazai színházi kritika
helyzetét, állapotát. Visszatérő téma a színészképzés, amelyről Parászka Miklóssal
folytat párbeszédet a szerző. Több írás
2010-es keltezésű, van azonban frissebb interjú is Gáspárikkal, akinek a minap újították fel öt évre a marosvásárhelyi
vezérigazgatói kinevezését. Folytathatja
tehát azt a munkát, amellyel a tavaly elérte,
hogy a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
előadásait 65 ezer néző tekintse meg. Ez a
város jelenlegi lakosságának a felét teszi ki.
Valahol előbb azt olvastam tőle, hogy Románia lakosságának csupán 1 százaléka jár
színházba. Ezek szerint mi, itteniek jól állunk. Tényleg jól? A kötet olvastán ezt is
mérlegelhetjük. Kételyeinek a szerző is hangot ad. Madách Tragédiájának négy sorát
kétszer is idézve figyelmeztet arra, hogy alaposan átgondolva, óvatosan kell kezelnünk
az adatokat, értelmeznünk a véleményeket,
nyilatkozatokat, mendemondákat. „Minden
dolognak oly sok színe van,/ Hogy aki mindazt végigészleli,/ Kevesbet tud, mint első pillanatra,/ S határozatra jőni rá nem ér.”
Ettől persze a kiadvány mit sem veszít jelentőségéből. Amit az is hangsúlyoz, hogy
a budapesti PONT Kiadó Gáspárik
Attila könyveivel kezdi nemzetközi
CONFLUX sorozatának színház felé nyitását. (N.M.K.)

* Gáspárik Attila: A színház kiterjedése. Esszék, tanulmányok, párbeszédek. Pont Kiadó, Budapest, 2016
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Emlékévek esztendeje

Kultúrpalotában, számos olyan festményt, szobrot,
grafikát, más műalkotást felvonultatva, amely szellemében, témájában kapcsolódik a reformációhoz.
Kétszáz éve született nagy epikus költőnk, Arany
János. Természetes, hogy Arany-emlékévet is hirdettek. Nem csak március 2-i születésnapja, az egész esztendő alkalmas lesz arra, hogy ismét előtérbe
helyezzük a köztudatban életműve halhatatlan értékeit, anyanyelvünkre tett felbecsülhetetlen hatását.
Szülőhelyén, Nagyszalontán, másfelé is a Partiumban,
Nagyváradon, amely Szent Lászlóhoz is ezernyi szállal kötődik, különösen sok rendezvényt vettek tervbe.
De megyénk sem marad adós Arany Jánosnak.
Kerek évfordulók még jócskán vannak, ezekről sem
feledkeznek meg majd a kultúra mozgatói, még ha hivatalosan nem is emelik valamennyit emlékév rangúvá. De biztos sűrűn hallhatunk, olvashatunk majd
arról, hogy 200 esztendeje jött a világra Laborfalvi
Róza, Jókai Mór felesége, a realista magyar színjátszás úttörője, 100 éve született Szabó Magda, számos
olvasó kedvenc írónője és Fábri Zoltán, a magyar
filmművészet kimagasló egyénisége is. Mindezekről
igyekszünk a maguk idejében a Múzsa oldalain is
szólni.

Sajtófotók Marosvásárhelyen

Kerekes István I. díjas portréja

Arany János szobra és a Csonkatorony Nagyszalontán. Orth István pasztellképe

2016-ot is több emlékév tette emlékezetessé, az idei
esztendőben azonban még több ilyen eseménysor dúsítja fel hétköznapjainkat. A jubileumi rendezvények
mindenekelőtt irodalmi, művészeti, kulturális életünket pezsdítik meg 2017-ben. A magyar vonatkozású
kerek évfordulók megünneplésébe az anyaországiak
mellett természetesen Erdélyben is nagyon sokan bekapcsolódnak. Érdemesnek hisszük a Múzsában is felhívni a figyelmet az emlékévvé rangosított
legjelentősebb évfordulós megnyilatkozásokra.
A Szent László-évet már hivatalosan is megnyitották. I. László magyar király 940 esztendeje, 1077-ben
lépett trónra. 825 éve, 1192-ben történt meg a szentté
avatása. A honi magyarság is elevenen őrzi emlékét,
számos alkalommal idézi majd fel alakját, tetteit, legendáját.
Fél évezredes a reformáció. Egész életünkre kiható
ötszáz évét sokféleképp tesszük felejthetetlenné az
idén. Megyénkben is megannyi jubileumi kezdeményezés van, lesz folyamatban. Lapunk rendszeresen
tükrözi ezt, mellékletünk sem marad majd le a reformációs emlékeseményekről. Már most jelezzük, hogy
egy nagyszabású képzőművészeti kiállítás van készülőben. Októberben nyílik meg majd a marosvásárhelyi

Premiernek tekinthető a marosvásárhelyi
Bernády Házban január 11-én nyílt kiállítás.
Sajtófotókkal még találkozhatott a város tárlatlátogató közönsége, éppen két kollégánk,
Karácsonyi Zsigmond és Vajda György volt
ilyen tekintetben az úttörő még a ’90-es években, a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
(MÚRE) azonban első alkalommal hirdette
meg sajtófotó-pályázatát, és először hozta el
vándorkiállítássá tömörített válogatott anyagát
Vásárhelyre. Premierként mozgatták meg a fotográfia hazai magyar sajtós megszállottjait,
ideje is volt már, mondhatnánk, hiszen a sajtófotó világszerte nagy érdeklődésnek és elismerésnek örvend, örülhetünk is, hogy végre
nálunk is igyekszik kilépni médiás keretéből
ez a dinamikus műfaj, és még jobb hír, hogy a
szervezők folytatni szeretnék, amit most elkezdtek. A megnyitón elhangzott, hogy rövidesen meghirdetik a 2017-es pályázatot,
remélhetőleg új hagyomány teremtődik ilyen
vonatkozásban. A Bernády Ház emeleti galériáiban bemutatott ötven kép meggyőzően tanúsítja, hogy érdemes erre is összpontosítani.
Jó, ösztönző a MÚRE névválasztása, a világhírű magyar
fotós, vizuális művész, a Brassaiként ismert Halász Gyula neve
fémjelzi a pályázatot. Ez fokozott igényességre készteti a benevezőket, és kellő vonzerővel
is rendelkezik. Talán ennek is
köszönhető, hogy a kissé nehezen induló pályázat utóbb jelentősen kiteljesedett, és a
Kárpát-medence számos kitűnő

Megnyitó a Bernády Házban: jobbról Karácsonyi Zsigmond, Gáspár Sándor, N.M.K. és Bögözi Attila

Fotó: Barabási Attila Csaba

magyar sajtófotósa jelentkezett a versenyre. Öt kategóriába
sorolták a felvételeket, három-három díjat és tizenegy dicséretet osztott ki a kiváló szakemberekből összeállt zsűri. Magyarországi, vajdasági, felvidéki, ausztráliai és persze erdélyi
fotósok részesültek elismerésben, de a többiek hír- és eseményfotói, fotóriportjai, portréi, szocio- és sportfotói is megérdemlik a figyelmet. A műfaji felsorolásból is kitűnik, hogy
ekképpen olyan területek, életjelenségek is a tárlatlátogatók
elé kerültek, amelyek máskor alig láthatók a kiállításokon.
Gondoljunk csak a sportra, amely bőven kínálja a szokatlan,
váratlan látványelemeket, a fogyatékosok világára, amely valahogy többnyire kimarad a művészfotók érdeklődési köréből, vagy a katasztrófák, háborúk, merényletek, egyéb
borzalmak sokaságára, amelyek elárasztják a földgolyót és
inkább csak a sajtófotósokat vonzzák. Ezen a tárlaton főleg
a migránsválság mutatkozik meg ezekből.
A híres, nevezetes World Press Photo már több mint hat
évtizede hatalmas tömegeket szólít meg, évről évre számos
országban mutatja be sokkoló képeit. Tavaly ősszel a budapesti Néprajzi Múzeumban láthattuk 59. bemutatkozását. A
Magyar Sajtófotó-kiállítás tavasszal tárta a nézők elé 34. válogatott képanyagát. Hátha a MÚRE Brassai pályázata is hasonlóan fejlődő és mind elismertebbé váló sorozatot produkál
majd. (nk)

László Róbert sportfotója
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Festők, múzsák, szerelmek

Csend és nyugalom fogadott karácsony és
szilveszter között Budapesten a Szent István
körút és a Falk Miksa utca kereszteződésénél,
a patinás saroképület, a Kieselbach Galéria
és Aukciósház környékén. Egy hónappal korábban hatalmas nyüzsgés volt ugyanott.
Egész nap tömegek özönlöttek ki és be a galéria ajtaján, rengetegen voltak kíváncsiak a
rendhagyó kiállításra, amely a modern magyar festészet legjobbjaiból vonultatott fel jó
néhányat, és vitt közönség elé nyolcvan remekművet, amelyek így együtt még sohasem
lehettek egyazon tárlaton. Már csak azért
sem, mert a különleges tematika – Festők,
múzsák, szerelmek – eddig nemigen érvényesített, új szempont szerint társította őket egymással. Fogyott az alkalomra megjelentetett,
azonos című pompás katalógus is, és hosszú

többen biztatták is, hogy írjon, közöljön történeteket a festők szerelmi életéről, múzsáiról, az életművüket meghatározó fontos, de
kevéssé ismert epizódokról. Leghathatósabban a Kieselbach Galéria tulajdonos vezetője,
Kieselbach Tamás járult hozzá a könyv megjelenéséhez. A nemzetközileg is nagy elismerésnek
örvendő
művészettörténész,
művészeti menedzser és igazságügyi szakértő, számos nagy visszhangú tárlat rendezője
és szakmunka, monográfia szerzője a két eseményt, a Festői szerelmek bemutatóját és a
hozzá társított kiállítás megnyitóját is egybekapcsolta. 2016. november 3-án olyan sok
volt a rendezvény és a kötet iránt az érdeklődő, hogy a galéria termei szűknek bizonyultak, a méltatást s az ismertetést az épület előtt
kellett megtartani. A médiatudósítások szerint
mintegy ezer ember alkothatta a kinti közönséget. November 27-én
zárult a tárlat, az utolsó
héten magam is többször megfordultam a
galériában, és mindig
rengeteg volt a néző és
a könyvvásárló.
Az Aukciósház közben már hosszabb ideje
nagy téli árverésére készült. A laikusok el sem
tudják képzelni, menynyi tennivaló van ilyenkor,
mi
minden
foglalhatja le a szervezőket és köti le az idejüket, milyen sok
dologra kell figyelniük
azért, hogy a nemzetközileg is számon tartott aukció zavartalan s
a lehető legsikeresebb
legyen. A folyton úton
levő, szervezési csúcsfoglalatosságokba merülő Kieselbach Tamás
mégis szakított időt
arra, hogy interjút
adjon a Múzsának.
Beszélgetésünkben,
Frank Frigyes Fotelban ülő vörös ruhás Mimi című képe a Festők, múzsák, szerelmek amelyre
a galéria
katalógus hátsó borítóján
könyvtárnak, múzeumi
műhelynek, restauráló
sorok álltak a tárlattal párosuló másik nagy- műteremnek, elméleti és gyakorlati kutatószerű kiadvány, a Festői szerelmek árusító központnak egyaránt beillő emeleti szintjén,
standja előtt is. Az utóbbinak az a Nyáry pontosabban az élénk és folyamatos munkára
Krisztián a szerzője, aki az Így szerettek ők valló főnöki „szentélyben” került sor, termécímmel megjelent köteteivel már óriási olva- szetesen a kötetek és a tárlat mellett az erdésótábort szerzett magának. A nagy íróink, lyi művészek helyzete, hagyatéka, a nálunk
költőink szerelmi életét megörökítő könyvek még lappangó értékek kérdése is felmerült.
páratlan sikere után szinte magától adódott az Erről majd valamikor később olvashatnak
ötlet, hogy a témát tovább kell folytatni más mellékletünkben. Ma a Festői szerelmek előterületekre kiterjesztve. Kivételes és érdekes szavából, Nyáry Krisztián gondolataiból raegyéniségekben nincs hiány, a képzőművé- gadunk ki néhány mondatnyi ízelítőt.
szek ilyenek, az ő életük is valósággal kínálja
„Nem művészettörténeti tanulmányokat
az írnivalót. Magánéletüket illetően a köztu- írtam. Célom – ahogy a költők és írók esetédatban szintén sok a fehér folt, ezek eltünte- ben – most is elsősorban a szórakoztatás és
tésével is még közelebb lehet vinni őket az az, hogy az általam leírt történetekkel az életolvasókhoz, művészetkedvelőkhöz. Nyáry művekhez, azaz a képekhez is kedvet csinálKrisztián tehát, akivel a közelmúltban több- jak. Változatos és gazdag anyaggal
ször is találkozhattunk Marosvásárhelyen, dolgozhattam. Az elmúlt években kiváló és
legutóbb a nemzetközi könyvvásárnak is nép- közérthető festészeti monográfiák, informatív
szerű vendége, szereplője volt, legújabb kö- kiállítási katalógusok születtek a legjobb matetében a 19–20. századi magyar festők gyar művészettörténészek tollából. A képek
párkapcsolatairól mesél. A szép Corvina-ki- mellett az alkotók életéről is hallatlanul sok,
advány nyilván művészi reprodukciókat is új részletet tártak fel és tettek közzé. Őket ilbőven elénk tár.
leti elsősorban a köszönet, én csak az ő kutaA szerző mostani választását képzőművé- tásaikra támaszkodom. Sok inspirációt
szeti vonzalmai is természetessé teszik, de kaptam Kieselbach Tamástól is, aki a galéri-

ájában bemutatott művek alkotóinak életét is
mindig izgalmas
módon tárja közönség elé. Megtisztelő, hogy e
könyv bemutatójához egy általa
rendezett kiállítás
is kapcsolódik,
amely a képeken
keresztül mesél
festőkről és múzsáikról.”
Az ugyancsak
nagybecsű katalógus, a Festők,
múzsák, szerelmek szerkesztője szintén tekinművétélyes
zettörténész,
Molnos Péter, a
20. századi magyar festészet, a
magyar műgyűjtéstörténet ismert
szakértője.
A
kötet hátsó borítóján a következő
sorok ajánlják a
munkát az érdeklődőknek: „Szerelem, csalódás,
vágy, válás, gyilkosság, rajtakapott szeretők, megcsalás és
örök hűség – ezek a szavak szinte soha nem
bukkannak fel művészettörténeti kötetekben.
A Festők, múzsák, szerelmek című kötet
azonban meglepő kivétel: neves kutatók,
Molnos Péter, Barki Gergely és Rockenbauer
Zoltán szokatlan nyíltsággal mutatják be a
20. századi magyar festészet legnagyobb
alakjainak magánéletét, szerelmi viszonyait,
azt a kapcsolatot, amely művészek és múzsáik között kialakult. Történelmi és magánéleti drámák, izzó szenvedélyek és csendes,

Rippl-Rónai József: Múzsák a Kieselbach Galériában

Aukciós árrekord Magyarországon

2016. december 20-án a budapesti Marriott Hotelben rendezte meg 54. aukcióját a Kieselbach Galéria és Aukciósház. A nagy téli képárverés csúcseredményt is hozott. Rekordáron
kelt el Tihanyi Lajos Pont St. Michel című festménye. Az 1908-as keltezésű párizsi kép kikiáltási ára 34 millió forint volt, végül 170 millió forintért vásárolták meg. Jutalékkal együtt
204 millió forintot ért a 110 évnyi lappangás után új gazdára talált, érintetlen állapotban
levő műremek. Ezzel Munkácsy, Csontváry, Gulácsy és Bortnyik Sándor után Tihanyi lett
az ötödik olyan magyar festő, aki magyarországi aukción túllépte a bűvös százmillió forintos
küszöböt. Jó tudni, hogy az 1893-ban született és 1976-ban elhunyt Bortnyik Sándor, a marosvásárhelyi református kollégium egykori diákja városunkból indult nemzetközi hírnevet
hozó művészi pályájára. A Mariott szállóban lezajlott karácsonyi aukción figyelemre méltóan szerepelt egy másik erdélyi alkotó, Mattis Teutsch János is. A Zöld-sárga táj című olajképét 28 millió forintért szerezte meg az új tulajdonos.
A „magyar vadak” kategóriájába sorolt Tihanyi-kép sikere kapcsán az aukciót szervező
Kieselbach Tamás kijelentette az MTI-nek: „A magyar modern festészet az, ami a leginkább
összemérhető a nemzetközi színtéren… Ugrásszerű váltás történt ezen az aukción. Ez a kép
mindent megváltoztatott, átrendezte a magyar árakat”.

A csúcsdöntő festmény: Tihanyi Lajos: Pont St. Michel
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szerelmes hétköznapok titkai tárulnak fel a
lapokon, 80 festmény és 130 dokumentumfotó segítségével”.
Konkretizálva a kötetbe foglaltakat, Ferenczy Károly, Csontváry Kosztka Tivadar,
Rippl-Rónai József, Vaszary János, Galimberti Sándor, Czigány Dezső, Berény Róbert,
Derkovits Gyula, Frank Frigyes, Egry József,
Márffy Ödön, Czóbel Béla, Vajda Lajos,
Ámos Imre és Anna Margit neve és szerelmes
társaik tartanak számot a nagyközönség figyelmére. (N.M.K.)
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Történetek otthoni tájakon

Bölöni Domokos

Újabb kisprózakötettel jelentkezett a Sóvidék korondi alkotója, Ambrus Lajos (Sírtánc.
Páll Lajos rajzaival. Kiadja a Vörösmarty
Társaság, Székesfehérvár, 2016). Az alkotó
érdeklődési körét és elbeszélői tematikáját
mintegy dióhéjban bemutató, huszonkét írást
tartalmazó válogatás a szerző és az irodalmárokat, képzőművészeket tömörítő székesfehérvári egyesület közötti barátság és
együttműködés eredményeként látott napvilágot. Az előszót jegyző Bobory Zoltán, a társaság elnöke szerint „Az egyes írások nagyon
szigorú, szikár keretek között, de tömörségükben, jellegzetes szerkezeti megoldások
bravúrjaitól szinte varázslatosan mesélnek –
hát persze, hogy Korondról – a korondi emberekről, a Sóvidék misztériumairól – és bár
nyilván nem írói szándék – Ambrus Lajos
belső világáról. Amit a gyökerek nedve, az
ősök konok ereje és élni akarása, a kitartással
megszerzett tudás és az a szeretet teremtett meg,
amivel ő elhalmozza, boldogítja, neveli, élteti
szűkebb és tágabb értelemben vett közösségének tagjait. Hogy maga is éljen. Igaz, fölemelő életet. Nemcsak emlékeztető, megtartó,
de a jövőért – ne kerüljük a nagy szavakat –,
népe jövőjéért cselekvő, szolgáló életet.”

Ambrus Lajos korábbi, Ősz és hatalom
című, harmincöt kisprózát tartalmazó 2013as könyvéről szóló kisesszéjében az író „műszerkezeteinek titkát” fejtegető Burján-Gál
Emil szerint Ambrus „az epikai hömpölygést
fogja be egy-egy bekezdésbe könnyed eleganciával, nem történéseket dolgoz fel, miként
mondjuk, a detektívtörténetek vagy a mesék.
Mégis meseszerűen egyszerű a módszere, ha
már rátalált a múzsákkal való bánásmódra,
következetesen ismétli írásról írásra a kiküzdött minőséget”. Tömör filmszerűség jellemzi,
mellőzi az üresjáratokat, az olvasó teljes figyelmét követeli, „kompozíciós alapegysége
a bekezdésnyi, dinamikus nyitány. Előképe a
cseppben a tenger szerinti sűrítés. Viszont úgy
kompozíciós alapegység a nyitány, hogy részjellemzők egysége. (A tengervíz összetételére
emlékeztető zamata, íze, fanyarsága van a
cseppnek.) A nyitányok dinamikája mindig
mondatgejzír és szózuhatag. Élményanyagok
gejzíre fakad itt-ott az összélmény kényekedve szerint, aztán elárasztja az olvasót a szózuhatag. Többnyire egy hosszú mondat alanya
és állítmánya közé ékelődnek szinte függőleges
helyzetbe kényszerülő félmondatok, különböző kitérők, mellékesemények, innen a dinamika – aztán azok magasából ránk permetez az
íróilag tökéletes szóáradat. Mesés gazdagsággal, sugallatos erővel”.

Az emlékezet aranyszéke

Ambrus Lajos

Az Őrhegy aljában fekszik a Székelyföld egyik kicsi faluja. Lengyel-bérce, dombsor öleli, s lakói
hosszú időn át, ha szép ünnepre virradtak, színes nyakkendőt kötöttek.
De lemondtak az árulkodó, díszes
nyakravalóról, hogy azzal tisztára
gúnyból a környékbeliek ne nyuvasztgassák őket; s avval a nagy karimájú kalapot is a kamrában örökre
szegre akasztották. Hanem a takaros kis település első telepesei – egy
óriás-kőhajításnyira a nagy hun király testvére és uralkodótársa várától, Budvártól – lehettek valamikor
éppen lengyelek, de ha a temetőjükben évente a néma sírok, mint égő

fájdalom, kigyúlnak, jelzik, hogy
Lengyelfalva, az emlékezet aranyszéke, ahol a legnagyobb székely is
meglátta a napvilágot, él.
Lehet, igazság, amit mondanak,
hogy tejből van abban a kicsi faluban minden, mert világéletükben
mindig jó marhatartó gazdák voltak, de az, hogy ott, a sükői cseresznyék hazája alatt két markodban
elfér a falu ártatlan lelke, mit a világ
elé vihetsz, rágalom. Hová rejtőzködhetett volna el ellenségei elől
biztonságosabb helyre Nagymajtény és Szatmár után a nagyságos
fejedelem, mint a kicsi székely falvak dimbes-dombos világába? Kincseit a menekülni kényszerült II.
Rákóczi Ferenc Lengyelfalva határába el is ásatta. Őrzi azt a népke-

Gyergyószárhegyi siker
Bukarestben

Tulajdonképp egyéni sikerről van szó, de persze a település hírnevét
is öregbíti a román fővárosban. Ferencz Zoltán, a Gyergyószárhegyi
Művészeti és Alkotóközpont művészeti vezetője érdemelte ki az elismerést a Bukaresti Nemzetközi Grafikai Biennálén. Tízparancsolat című
linómetszet-sorozatát díjazta a szakzsűri. A festő, grafikus jó évet zárt,
a mostani dicséret előtt a csíkszeredai Hargita Szalon különdíját is elnyerte.

Tízparancsolat – Ferencz Zoltán linómetszete

„Valamilyen őslehetőség, teremtés előtti,
még káosztalan állapot intenzitása bomlik ki
alkalommá, cselekvéssé, jellemmé, megvalósító-megvalósuló alkotói aktussá. Jellemábrázolás jellemzés mellőzésével, tájkép
néhány részlettel megidézve, balladai mélységek balladás felhangok nélkül. Szereplői
talpig emberek, noha alig olvasunk belső
vagy külső tulajdonságaikról, csak néhány
markáns vonásukkal maradnak emlékezetesek. Az író képzelete számára annyira van
külső és belső, amennyire egymást átfödik, a
többi kihull a megírás előtti munka rostáján.
Innen a stílusegység. Ezért lehetetlen a szerző
indítékait, egy-egy eseményhez vagy tényhalmazhoz való szubjektív viszonyulását kia
kötetből”
–
zárja
mazsolázni
eszmefuttatását
Burján-Gál
Emil.
(Ambrus Lajos nyitányai, Gyergyószentmiklós, 2014.)
Beszédes nevű írások (A föld szerelme, A
pala-bocsok, A székely szombatosok átka, A
megszépült Nyírő Réka, Revolver és Biblia,
A mecénás szobra, A fattyúgyémántok, Amíg
él a hit, Sírtánc) váltakoznak „hétköznapi” címűekkel (A lóden, A vodkásüveg, A kapitány
lova, A malac, A muskátli, A toronyóra stb.).
A címek alapján nyilván nem ajánlatos semmiféle érdeklődési vagy értékrendet állítani,
bár a „haza-csalogatókra” (mint A sóvidéki
harangszó) hamarabb csap le a szem. Az emberi helytállás szép példái, a jogtalanságban
is egyenes gerinccel élő székelyek esetei,

gyelet ma is. Az öreg lengyelfalvi cserefák meg kegyesen
évente vörös lepellel gondosan
újra betakarják. Ők hiszik, hogy
ott járt a nagyságos fejedelem, s
hogy ebek harmincadjára ne kerüljenek, hát alájuk ásták el a
kincseit.
A fecsegő Rétpatak völgyén
vezet az út a Szejkétől az emlékezet aranyszékére. Nem csoda,
hogy Árpád-házi Szent Erzsébet
annak a kicsi székely falunak a
védszentje. Szépen beszélnek a
lengyelfalviak ma is a védszentjükről, aki a második honalapítónknak, IV. Béla magyar
királynak édestestvére volt. Ő is,
mint Margit, az unokahúga, aki
a Nyulak szigete lakója volt, Istennek tetszően a népéért élt. A
fényes palotából kötényében
vitte ki a kenyereket az éhezőknek.
– Mi van a kötényben? – szólt
rá egyszer Henrik, a sógora, a
palota hatalmas ura.
A szent özvegy megijedt,
hogy megtiltják neki, ha rajta
csípik, az Istennek tetsző, jó
szolgálatot.
– Rózsa – válaszolta szemlesütve.
Az Isten nem engedte, hogy a
szent életű özvegyet hazugságon
fogják: Árpád-házi Szent Erzsébet kötényében a kenyerek valóságos rózsákká váltak.
S mintha tornyával az egekbe
szúrták volna, Lengyel-bérce ölelésében is egy templom uralja a teret.
Bár orgonáján nem hangzik fel
Liszt múltat idéző, gyönyörű oratóriuma, de oltárképén rózsák közt
Árpád-házi Szent Erzsébet jóságos
mosolya fogadja az oda betérőket.
Ott kapta nevét a keresztségben
gróf Orbán Balázs, a legnagyobb
székely, akit a Teremtő nem áldott
meg családdal, így törvényes örökösének az egész nemzetét fogadta.
– Ha a régmúlt dicsfénye után
kutatunk, nem önfitogtatásból teszszük, hanem azért, mert a múlt a
jelen irányítótűje – mondta a tudós
Orbán Balázs, és vállán a félelmetes
ördögkelepcével otthonról vágott
neki a nagy férfiú az igazi nagy

mesés és/vagy keservesen fájó történések
mutatják az írói mező tágasságát.
Ennek a prózának, csakúgy, mint az Ambrus Lajos verseinek is, különös hangulata,
íze-zamata van; az olvasó hozzáállása akként
alakulhat, hogy számára mennyire ismerős,
otthonos, mennyire sajátos vagy éppen egzotikus a szövegekben megjelenített valóság.
Aki egy kissé is jártas a sóvidéki környezetben, akinek nem idegen a tájnyelv, a balladásnak ható szűkszavúság, a narráció
szaggatottsága, az már eligazodhat, szinte
bennfentesnek érezheti magát. A „bennszülött” sóvidéki olvasónak aztán ennél valamivel többről is regél a helyszín, a mese, többet
mondanak a nevek, a leírás, a karakterek. A
helytörténeti és történelmi tudás vélt vagy
valós birtokában akár kulcsszövegként is felfoghatja az olvasottakat; megtörténhet, hogy
egyik-másik novella kapcsán ide-oda csapong a fantáziája, esetleg vitába is száll a mesélővel („nemúgyvolt-szindróma”). Aki
viszont merő „irodalomként” olvassa Ambrus
szövegeit, annak bizony szüksége lesz helyismereti-történeti, nyelvi fogódzókra. Bizonyára nem kevesen veszik a fáradságot
beásni magukat ebbe a sokarcú világba,
amelyben mindvégig a megélt életről esik
szó, csak éppen anyanyelvünk hajnalozó formájában, amely azokon a tájakon ma is élőeleven, egyébként pedig igen közeli
rokonságot mutat a Tamási Áronéval például.

útnak: hadd lássa meg a kerek világ,
a Székelyföld Árkádia szépségeivel, népe pedig a spártaiak erejével
van felruházva.
Hanem áldott egy hely a szülőfalu, az emlékezet aranyszéke!
Lehetett a legszófukarabb Lengyelfalvával a Székelyföld leírásában a falu szülötte, visszavárta az a
nagy fiát, a tudós Orbán Balázst
a szülőház, az öreg kúria
asztalához, hogy ott, a melegen pislákoló mécses fényében írhasson előszót a nagy
művéhez ezernyolcszázhatvannyolcban.
– Lengyelfalva – mondhatta méltán a jeles pusztakamarási utód, ott fent, a
székely
dimbek-dombok

közt, ötszáznyolcvankét méterrel a
tengerszint felett – az emlékezet
aranyszéke.
Mondhatta, mert magának Sütő
Andrásnak, a nagy mezőségi írónak
a fülébe súgták először a szelekkel
ajnározó öreg lengyelfalvi cserefák,
hogy aztán tőle mindenki tudomásul vegye.
Támogatók:
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Trump-dosszié

Kompromittáló adatok

Pénteki brit sajtóértesülések
szerint a brit kormány tudtával és
engedélyével adta át az amerikai
Szövetségi Nyomozó Irodának
(FBI) a jövő héten hivatalba lépő
új amerikai elnökről, Donald
Trumpról összegyűjtött állítólagos
kompromittáló adatokat a brit
külső hírszerzés (MI6) egyik volt
tisztje. A brit médiában e héten
megjelent értesülések szerint a 35
oldalas jelentést, amely Trump
oroszországi kapcsolatait, illetve a
róla állítólag Oroszország birtokában lévő kompromittáló titkosszolanyagokat
részletezi,
gálati
Christopher Steele, az MI6 egykori alkalmazottja készítette.
A The Daily Telegraph című tekintélyes konzervatív brit napilap
pénteki kiadása „magas beosztású”
amerikai illetékeseket idézve azt
írta, hogy Steele-lel az FBI vette
fel a kapcsolatot még tavaly júliusban, azzal a kérdéssel, hogy „beszélhetnének-e” az általa Trumpról
összegyűjtött anyagról.
A brit lap név nélkül idézett
amerikai forrásai szerint Steele brit
kormányilletékesektől kért engedélyt arra, hogy tárgyalhasson az
FBI embereivel, és az engedélyt
meg is kapta. Ezután Steele Európában találkozott egy FBI-ügynökkel, akivel a „dossziéban foglaltak
hátteréről értekezett”. A BBC
ugyancsak pénteki értesülése sze-

rint Steele-t a 2018-as labdarúgóvilágbajnokság rendezési jogának
elnyerésére benyújtott angol pályázat intézőbizottsága is alkalmazta adatgyűjtésre a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetségről (FIFA),
illetve a többi pályázó országról. A
BBC szerint nem ismert, hogy a
volt MI6-ügynök tevékenysége
vezetett-e a FIFA korrupciógyanús
ügyeinek feltárására indított vizsgálathoz, de a brit közszolgálati méforrásai
szerint
diatársaság
Steele az ebben az ügyben összegyűjtött adatait is eljuttatta az FBI-nak.
A 2018-as vb rendezési jogát
Oroszország nyerte.
Az 52 éves Steele az 1990-es
években Moszkvában dolgozott az
MI6 hírszerzőjeként. Később kilépett a brit titkosszolgálat kötelékéből, és társalapítóként létrehozta az
Orbis Business Intelligence Ltd.
nevű, magát üzleti hírszerzési vállalkozásként meghatározó, több
más egykori brit hírszerzőtiszt irányította magáncéget.
Neve a héten került nyilvánosságra a Trump-dosszié összeállítójaként. Steele a brit sajtó
egybehangzó értesülései szerint kilétének ismertté válása előtt néhány órával „menekülésszerűen
távozott” a dél-angliai Surrey megyében lévő otthonából, és azóta is
ismeretlen helyen tartózkodik.
(MTI)

Közlemény

Az RMDSZ Maros megyei szervezete alapszabályzatának VI. fejezete
93. cikkelyének első bekezdése értelmében 2017. január 19-én, csütörtökön 16 órára a Maros megyei RMDSZ székházába (Dózsa György utca
9. szám, I. emelet) összehívom a Területi Képviselők Tanácsának soros
ülését, a következő javasolt napirendi pontokkal:
1. Politikai beszámoló.
2. A megyei tisztújítás ütemtervének elfogadása.
2. Különfélék.
Péter Ferenc megyei elnök
Kelt Marosvásárhelyt, 2017. január 12-én
Maros Megyei Tanács
Elnök

A Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésének összehívása

A Maros Megyei Tanács elnökének 2017. január 13án kelt 15-ös számú rendelete a Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2017.
január 16-án 15 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke
a 2017. január 12-én kelt 9-es számú, a megyei tanácselnök hatásköre gyakorlásának 2017. január
12–13-án való átruházására vonatkozó rendelete
szerint,
a helyi közigazgatásra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt 2001. évi 215ös számú törvény 94. cikkelyének 2), 3), 5), 7) és
8) bekezdése, valamint a 106. cikkely 1) bekezdése és a 107. cikkely 2) bekezdése értelmében

elrendeli:

Egyetlen szakasz: A Maros Megyei Tanácsot rendkívüli, nyilvános ülésre hívja össze 2017. január 16án 15 órára a közigazgatási palota nagy
gyűléstermébe, az alábbi

napirenddel:

1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács elnöke
2016. december 29-i, 405-ös számú rendeletének
érvényesítéséről a megye 2016-os költségvetésének 20.000 lejjel való növelésére vonatkozóan.
2. Határozattervezet a fejlesztési részleg hiányának végleges fedezéséről – a 2015-ös helyi költségvetési többletből – 2016. december 31-én.
3. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezérigazgatói
tisztségének ideiglenes gyakorlásáról.
4. Kérdések, közbevetések, válaszok, vélemények.
Az elnök helyett:
Alexandru Cîmpeanu
alelnök

Ellenjegyzi:
Paul Cosma titkár

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

LAKÁS
KIADÓ bútorozott garzon a központban (Victoriei–Győzelem tér) 140
euró/hó + kaució. Tel. 0752-379-608.
(58332-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.”
Fájó szívvel emlékezünk január
14-én PAPP JÓZSEF GYÖRGYRE
halálának 2. évfordulóján. Emlékét őrzi édesanyja és három fia
családjukkal együtt. (58355)

Fájó szívvel emlékezünk január
15-én az ákosfalvi születésű
BEREKMÉRI ANNÁRA született
Máthé halálának 7. évfordulóján.
Drága emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei.
(58354)

Az emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, azt nem felejtjük
el. Fájó szívvel emlékezünk a koronkai BALÁZS MIHÁLYRA halálának 10. évfordulóján. Emlékét
őrzi két testvére és azok családja, valamint sógornője. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal
tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama,
BENEDEKFI ILONA
szül. Kovács
súlyos szenvedés után életének 64. évében elhunyt. Temetése
január
14-én,
szombaton 12 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzi férje, fiai és családjuk. (58358-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
prof. dr. BEDŐ KÁROLY
akadémikus, a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem professzora
méltósággal viselt szenvedés
után január 10-én, 93. életévében visszaadta lelkét Teremtőjének. Január 14-én, szombaton 14 órakor a római katolikus temetőben helyezzük örök
nyugalomra.
Hisszük, hogy szellemi hagyatéka, istenfélő-emberszerető
életpéldája szerető családjában
és tanítványaiban tovább él.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (58348-I)
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Kegyelettel emlékezünk január

14-én id. SZEREDAI KLÁRÁRA

halálának második évfordulóján.

Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.

Nyugodjál békében! Szeretteid.

(58388)

Imádtad családod, mindenkit
szerettél, az volt a boldogságod, ha örömöt szereztél. Szerettél volna még közöttünk élni,
de a halál legyőzött, el kellett
menni. Arany volt a szíved,
munka az életed, Isten hívott,
mert szeretett.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagytata,
dédtata, rokon, szomszéd,
id. MAGYARI ISTVÁN
86 éves korában örökre megpihent. Örök nyugalomra 2017.
január 14-én 13 órakor helyezzük a marosszentgyörgyi római
katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A gyászoló család. (58341-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a drága jó élettárs, rokon és jó
szomszéd,
FEKETE DOMOKOS
türelemmel viselt betegség
után, 86 éves korában, 2017. január 12-én elhunyt. Temetése
január 14-én 13 órakor lesz a
klinikák mögötti temetőben,
unitárius szertartás szerint.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (58390-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, rokon és jó
barát,
BENCZE SÁNDOR
életének 76. évében visszaadta
lelkét Teremtőnknek. Temetése
hétfőn, január 16-án lesz a
római katolikus temetőben 14
órától. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1371-I)

Mély megrendüléssel értesültem

szeretett tanárom, prof. dr. BEDŐ
KÁROLY haláláról. Vigasztalást
gyászoló

szeretteinek.

Nyu-

godjon békében, professzor úr!
Fülöp Éva. (58391-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
Ignát Judit Anna kolléganőnknek
szeretett
testvére,
ORBÁN
ERZSÉBET elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A gyászoló
családnak vigasztalódást kívánunk. A Bolyai Farkas Elméleti
Líceum munkaközössége. (-I)
Osztozunk Ignát Judit Anna
barátnőnk
és
kolléganőnk
fájdalmában, melyet szeretett
TESTVÉRE hirtelen elhunyta
okozott. Isten nyugtassa békében! A Bolyai Farkas Elméleti
Líceum informatikakatedrájának
tagjai. (-I)
Őszinte részvétünket fejezzük ki
Bencze Erikának, a Bolyai Farkas
Elméleti
Líceum
vezetőségi
tanácsa tagjának. Osztozunk az
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Az iskola
munkaközössége. (-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
barátnőnknek, Bencze Erikának
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A gyászoló
családnak
vigasztalódást
kívánunk. A Kikeli, a Hajdú és a
Zolyomi család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Vigasztalódást
kívánunk
a
családnak BENCZE SÁNDOR
kollégánk halála alkalmával. A
munkaközösség. (1371-I)

A legdrágább személy elvesztése
a legfájdalmasabb számunkra,
bármilyen
életkorú
volt
Ő.
Kedves Bandi Kati, őszinte
együttérzéssel próbálja megosztani Veled ezt a bánatot a
Harmónia klub valamennyi tagja. (-I)

Együttérzésünket fejezzük ki a
családnak BENCZE SÁNDOR
elvesztése alkalmával. Jézus
szavaival kívánunk vigasztalódást: „Aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.” (Jn 11,25)
A Pázsint család. (1371-I)

Ezúton fejezem ki őszinte
részvétemet Marikának szeretett
férje, GĂBUDEN IOAN hirtelen
elvesztése miatt. Nyugodjon
békében!
Volt
kolléganőtök,
Gáspárné Nyilasi Márta. (58987-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a Bencze családnak a szeretett
férj
és
édesapa,
BENCZE
SÁNDOR elhunyta alkalmából.
Emléke legyen áldott! Kocsis
János és családja, és özv. Kocsis
Anna. (sz-I)

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, László Bélának és
családjának ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A
Metalul szövetkezet munkaközössége. (18461)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket
fejezük
ki
Bencze
Éva
Erikának
és
családjának szeretett ÉDESAPJA
elhunyta alkalmából. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A TimKo munkaközössége. (sz-I)
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A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT alkalmaz. Érdeklődni a Temető (Crizantemelor) utca 4. szám
alatt és a következő telefonszámokon: 0265/215-875, 0365/448734, hétköznap 8-15 óra között. (18422-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)

A REFLEXO RELAX THERAPY – akkreditált felnőttképző –
MASSZŐRTECHNIKUSI tanfolyamot indít. Iratkozni a 0745-892225-ös telefonszámon. (18410)

A ROSECO KFT. en-gros lerakatába személyzetet alkalmaz
ELADÓ-ÁRUMOZGATÓ munkakörbe. Követelmények: érettségi,
csapatmunkára való alkalmasság, komolyság, jó kommunikációs
készség. Az önéletrajzokat a cég titkárságán lehet benyújtani, Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 68. szám alatt. Érdeklődni a
0265/307-071-es telefonszámon lehet. (18338-I)

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

KFT. LÉPCSŐHÁZ-TAKARÍTÁST vállal a legalacsonyabb áron:
7,8 lej/hó/ap. Lakótársulás-személyzetet alkalmazunk. Tel. 0753081-687. (18348)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40753-102-290 telefonszámon.(59234-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum
8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz,
ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas
szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742010-263-as telefonszámon. (59235-I)

KÜKÜLLŐSZÉPLAK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA (Maros megye) versenyvizsgát szervez 2017. február 8-10.
között 10 órától egy megüresedett 1/A besorolású FELÜGYELŐI
állás betöltésére az önkéntes tűzoltó-alakulathoz. Az iratcsomókat
a polgármesteri hivatal székhelyén kell benyújtani a kifüggesztés
utáni 10 napon belül, vagyis 2017. január 24-ig. Ez a hirdetés a Küküllőszéplak község polgármesteri hivatalának honlapján: www.primariasuplac.ro, a Hivatalos Közlöny (Monitorul Oficial) III.
részében és egy nagy példányszámú újságban is megjelenik. További információ a 0265/456-190-es telefonszámon és a www.primariasuplac.ro honlapon. (59245–I)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet VEGYÉSZTECHNIKUSI állás betöltésére.Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz marosvásárhelyi és régeni munkapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között:
0265/211-127. (sz.-I)

A Koinónia Kiadó könyvajánlója

Van-e élet az autonómia
után?
A Székelyföldi autonómiáról már sok-

szor olvashattunk, de talán mindig csak
egy-két megvilágításból. A Van-e élet az
autonómia után? című interjúkötet kulcskérdése: milyen változásokat hozhat Székelyföld területi, valamint kulturális
autonómiája a mindennapokra nézve.
A szerző, Borbély Tamás tizenegy
szakembert – közgazdászt, szociológust,
antropológust, történészt, politológust,
színházi rendezőt – kérdez a romániai
magyarság autonómiájáról. A megkérdezettek román és magyar, pártfüggetlen
közéleti személyiségek: Juhász Jácint,
Szilágyi N. Sándor, Bakk Miklós, Stefano
Bottoni, Csutak István, Gabriel Andreescu, Salat Levente, Bocsárdi László, Smaranda Enache, Bárdi
Nándor, Biró A. Zoltán.
A közéletben, de főként a választási kampányok idején gyakran
felbukkanó – már-már varázsszóként működő – fogalom az autonómia, a társadalmi önszerveződés folyamata. A kötetben felszólalók – akik valamilyen formában érintettek a témában – saját
szakterületük szemszögéből tárgyalják e politikai cél gazdasági
életképességét, hatásait, veszélyeit.
Az izgalmas beszélgetésekből összeálló kötet célja tisztázni, alaposan körbejárni az autonómia fogalmát olyan szakvélemények
által, melyek nem tartoznak semmilyen politikai retorikához. A
megkérdezettek olyan kérdésekre keresik a választ, mint például
a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó tervek megalapozottsága, a régió önfenntartása jövedelemadókból, hatalommegosztás a román közösséggel, az autonómia esélyei a gazdasági
válságban, vagy Székelyföld területi autonómiájának következménye a kultúrára nézve.
A rendszerváltás után az előző mintegy huszonhárom esztendőben romániai magyar értelmiségiek kezdeményezésére több autonómiatervezet is született Romániában, ezek közül nem egy
feledésbe merült. Bár a politikusok gyakran hivatkoznak egy-egy
külföldi autonómiamodellre, egyelőre még elég homályos, hogy az
autonómia fogalma mögött milyen tartalom áll. Az interjúkban
történelmi példákkal, autonómiatervek forrásaival is találkozunk.
A Koinónia Kiadó gondozásában megjelent Van-e élet az autonómia után? című könyv könyv megtalálható Marosvásárhelyen
a Kobak és a Gutenberg könyvesboltban, vagy kedvezményesen
megrendelhető a konyvter.ro honlapon.
Sajó Enikő

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

