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Felavatták a Nyárád Aréna legújabb létesítményét

A foci egybeforrasztja a nemzetet
A magányos
fenyő

Szécsi András a múlt hónapban töltötte volna 85. évét, de sajnos fiatalon,
57 évesen eltávozott körünkből. A halála óta eltelt 28 évben tudomásom
szerint három kiállítása volt Budapesten, és ez a jelenlegi volna szűkebb
hazájában, Erdélyben, a második csupán. Hogy sok vagy kevés, talán eldől
a közeljövőben.
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Ez a beruházás nagyon fontos a gyerekek felkészüléséhez – jelentette ki Szijjártó Péter

Csütörtök este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében
avatták fel Nyárádszeredában a Székelyföld Labdarúgó Akadémia legújabb
beruházását, a magyar kormány támogatásával építtetett műfüves pályát.

Gligor Róbert László

A magyar kormány külügyminiszterének érkezését a diplomatáknak kijáró óvintézkedések
előzték meg. A magas rangú vendég fogadására
összesereglett tömeg tiszteletének és örömének

adott hangot erőteljes tapsával, a politikus pedig
közvetlen kézrázások és üdvözletek közepette
vonult be a sportlétesítménybe, ahol a házigazda polgármester és a Román Labdarúgószövetség képviselője szólalt fel a Bekecs
néptáncegyüttes hangulatot színesítő fellépése
és a szalagvágás között, majd a lelkészek áldása
után megadta a kezdőrúgást Nyárádszereda és
Csíkszereda U10-es csapatainak összecsapásán.
Ezután Puskás-mezt és focilabdát nyújtott át a
polgármesternek, majd másfél órás ott-tartózkodás után távozott a városból. A rendezvényen

Fotó: Gligor Róbert László

Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Tóth
László és dr. Zsigmond Barna Pál volt főkonzul, jelenlegi miniszteri biztos mellett megyei
elöljárók, politikusok, közméltóságok és labdarúgó-szakemberek is részt vettek.
Kihasználni a helyzetet
A magyar nemzeti ünnep előestéjén Nyárádszereda polgármestere az 1848-49-es szabadságharcot követő megtorlásokkal vont
párhuzamot, kendőzetlenül kijelentve, hogy ma
is hazaárulónak, felségsértőnek, összeesküvőnek
(Folytatás a 2. oldalon)

A Szentendre
–Marosvásárhely
tengely

Aknay János színei, vonalai, kétarcú,
éjszakát és nappalt egybefoglaló angyalfejei, játékkockákból épített, élénk
színű házakat idéző kompozíciói is elmondják a lényeget rólunk, magyarokról és nyilván Szentendréről is.
Szentendre távol van Erdélytől, mégis
közel érezzük magunkhoz, mert azt bizonyítja ez a város, hogy nem kitaszítani kell, hanem befogadni és
felhasználni a másik kultúrát, vallást,
mentalitást, és ezáltal gazdagítani magunkat.
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Fellebbviteli bírósági szinten
is megbukott a vádirat

Március 14-i határozatával a
Marosvásárhelyi Táblabíróság
jogerősen visszaküldte a vádhatóságként fellépő Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
helyi szervezetének a Someşan Ştefan volt főtanfelügyelő
és dr. Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum alapító igazgatója
elleni
vádiratot,
amelyben azt állították, hogy
törvénytelenül
alapították
meg az iskolát.

Bodolai Gyöngyi

A per tehát még nem zárult le, és
a Korrupcióellenes Ügyészségen
múlik, hogy lesz-e lehetőségük
olyan vádiratot összeállítani,
amelyben konkrétan meg tudják állapítani, hogy az iskolaalapítás
során feltételezett hivatali visszaélés kinek és mekkora kárt okozott.
Március 14-i döntésével a Fellebb-

viteli Bíróság elutasította a DNA
két fellebbezését, és érvényesnek
mondta ki a Megyei Törvényszék
2007. december 17-i határozatát,
amellyel megsemmisítette a vádirat
egy részét, továbbá a törvényszék
2008. októberi határozatát is,
amelyben formai hiányosságokra
hivatkozva küldte vissza a vádiratot a Korrupcióellenes Ügyészségnek.
Ahogy annyiszor megírtuk, a
Korrupcióellenes Ügyészség helyi
szervezete az Unirea Kollégiumba
járó gyermekek szüleinek feljelentése alapján (akiknek a hátterében
nem nehéz kitalálni, hogy kik
álltak) a 2014-es iskolaalapítás után két évvel kezdte el vizsgálni az alapítás körülményeit,
majd 2017 szeptemberében hivatali
visszaéléssel vádolta meg az akkori
főtanfelügyelőt és az iskolaigazgatót.
Ennek
következtében
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 34 perckor,
lenyugszik
18 óra 28 perckor.
Az év 75. napja,
hátravan 290 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 12 0C
min. 40C

Ma HENRIETTA,
holnap GERTRÚD, PATRIK
napja.
GERTRÚD: germán eredetű,
jelentése: a dárdák varázslónője.
PATRIK: a Patrícius név ír rövidülése.
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Klaus Iohannis
kihirdette a 2019. évi
állami költségvetést
1 g ARANY

176,0154

Klaus Iohannis államfő pénteken aláírta a 2019. évi állami
költségvetési törvényt kihirdető rendeletet, ezt megelőzően viszont újfent támadta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), amiért
nem volt hajlandó módosítani a megfontolásra visszaküldött
jogszabályt. „A PSD megbukott a felelősség utolsó tesztjén is.
A költségvetési törvény, amit visszaküldtem a parlament elé a
súlyos tartalmi hibák kijavítására, változatlanul érkezett vissza
kihirdetésre. Egyetlen nap, ennyit szánt a PSD a parlamentben
egy, az ország számára ily fontos projekt megfontolására” –
nyilatkozta Klaus Iohannis. Az államfő rosszindulatnak minősítette a PSD részéről, hogy elutasította a büdzsé kijavítását,
ami szerinte a lakosságra kiható negatív gazdasági következményekkel fog járni. Hozzátette: szeretett volna egy, az ország
számára jó költségvetést kihirdetni, de nem így alakult. „A PSD
kizárólag politikai megfontolásból semmit nem vett számításba, és továbbment a nemzeti szégyen költségvetésével” – jelentette ki Iohannis. (Mediafax)

Fellebbviteli
bírósági szinten is
megbukott a vádirat

(Folytatás az 1. oldalról)
mindkettőjüket meghurcolták, a főtanfelügyelőt leváltották, az
igazgatót eltávolították, és hosszabb időre házi őrizetbe kerültek. Ettől kezdődően a katolikus iskolába járó gyermekek szülei
elkeseredett küzdelmet folytattak az iskola és az igazgató védelmében. Néhányat a szülők közül is megvádoltak, meghurcoltak, aminek ma is viselik a következményét, és 18.
életévüket be nem töltött diákokat is kihallgatásra rendeltek. A
tanfelügyelőségi döntések is az iskola ellen irányultak, az intézmény elvesztette önállóságát, és egy tanévre a Bolyai Farkas
középiskolához csatolták.
Amint Gogolák Csongor, dr. Tamási Zsolt ügyvédje elmondta, már a törvényszéken kiderült, hogy a vádirat nem tesz
eleget azoknak a követelményeknek, amelyek alapján bírósági
tárgyalásra kerülhet sor, ezért visszaküldték a vádhatóságnak
kiegészítés végett. A Korrupcióellenes Ügyészség fellebbezett,
de a bírónő már első fokon az európai bírói joggyakorlat alapján olyan részletekbe menően, szakszerűen, tisztán elemezte és
fogalmazta meg, hogy a vádirat miért nem felel meg a törvényes követelményeknek, valamint azt is, hogyan sérül a vádlottak védelme, hogy a fellebbviteli bíróság sem tehetett mást,
visszaküldte a DNA-nak a vádiratot. Az ügy tehát továbbra is
a nyomozati szakaszban marad.
Kormányközi egyeztetések eredményeként, tanügyminisztériumi rendelettel alakulhatott meg II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Líceum néven az iskola, amelynek élére újra dr. Tamási Zsoltot nevezték ki, aki kinevezését versenyvizsgával is
megerősítette.

Helyesbítés

Tegnapi lapszámunkban hibásan jelent meg a március 8-i
skandináv rejtvény megfejtése, ami helyesen így hangzik:
„…kívánjuk, hogy legyetek boldogok,
köszönjük azt, hogy velünk vagytok.”
A szerkesztő elnézésüket kéri.

A magyar kormány további támogatására számíthatnak a székelyföldiek – ígérte a külügyminiszter

(Folytatás az 1. oldalról)
tekintik azt, aki jó kapcsolatokat ápol
a magyar kormánnyal, és Budapesten
oldja meg azt, amit Bukarestben nem
sikerül. „Március 15. a szabadság ünnepe. Számunkra a szabadság a kisebbségi jogaink tiszteletben tartását
és közösségünk fejlődését jelenti, és
azt, hogy gyermekeink anyanyelvükön
tanulhatnak, használhatják nemzeti
jelképeinket, anélkül, hogy ezért bárki
is megbüntetne minket.” Ma is meg
kell vívni szabadságharcainkat, ezúttal
erős összmagyar képviselettel az Európai Parlamentben. Nem nézhetjük
ölbe tett kézzel, hogy Bukarest vagy
Brüsszel öngólokat rúg, hanem felismerjük és kihasználjuk a kínálkozó
helyzeteket – jelentette ki Tóth Sándor.
Az új sportlétesítmény kapcsán kiemelte: ezen a helyen össze tudták
fogni a gyerekeket, ismét benépesülhetett a sportbázis, ahonnan útnak indult Fülöp István, a Sepsi OSK
játékosa és Kocsis Bence többszörös
korosztályos magyar válogatott labdarúgó. Arról is biztosította a beruházókat a városvezető, hogy itt nem élnek
vissza a kapott törődéssel, a felkészülés jól halad, és minden feltétel adott
„a meccshez, a döntő mérkőzéshez”.
Számíthatnak az anyaországra
Szijjártó Péter szerint a mostani átadással újabb mérföldkőhöz érkezett a
Csíkszereda FK és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia, a magyar kormány

Női Akadémia

pedig örömmel támogatta ezt a beruházást. A magyar mindig sportnemzet
volt, de igazi sportolónemzetté szeretne válni, ezért a jövőben is támogatja a kormány az akadémiák
építését, hogy a fiatalok a legjobb körülmények között, és a szellemi, erkölcsi nevelés minden gyümölcsét
élvezve pallérozódhassanak. „Mindig
is számíthattok az anyaország kormányának támogatására. Mi kötelességünknek tartjuk, hogy gondoskodjunk
rólatok, akkor is, ha sportról, oktatásról vagy kultúráról van szó, ezért a jövőben újabb pályák, akadémiák,
csarnokok fognak épülni a Kárpát-medencében” – biztosította a gyerekeket
a külügyminiszter, kiemelve: nagyra
becsülik az itt folyó munkát, és ez nem
csupán egyszerű futballpálya, hanem
oktató-nevelő intézmény, egyeseknek
második otthon is. Ezért a magyar
kormány 170 millió forintot szán a
Székelyföld Labdarúgó Akadémia
Márton Áron tehetséggondozó központjának munkájára és 2 milliárdot az
egyesület további fejlesztéseire.
Van jövőképünk
Az ünneplőket Gabriel Bodescu, a
Román Labdarúgó-szövetség főtitkárhelyettese is köszöntötte a nemzeti
ünnep alkalmából, kiemelve, hogy
Magyarország és Románia elképzelései azonosak a sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztései terén.
Elismerő szavakkal szólt a gyerekek,

fiatalok itteni szakszerű fejlesztéséről,
akik a két ország bármelyikének mezét
magukra ölthetik.
A rendezvény végén Tóth Sándor a
sajtónak elmondta: ez nemzeti ünnepünk méltó idei megünneplése, míg a
magyar külügyminiszter jelenléte erősíti identitásunkat. A beruházás a nyárádászeredai és nyárádmenti gyerekek
számára nagyon fontos, mivel visszacsalogatta őket a focipályákra, és szakmailag
felkészült
személyek
felügyelik az itt folyó munkát, hogy
ezek közül a gyerekek közül is első
ligás vagy válogatott focisták kerülhessenek ki. A magyar kormány 300
ezer euróval járult hozzá a beruházáshoz, ehhez a város 100 ezer eurót tett
hozzá az arénán kívüli területrendezéssel, parkolók kialakításával és a várossal összekötő utca korszerűsítésével -–
mondta az elöljáró, hozzátéve, hogy
háromhektáros sportbázisról van szó,
ahol a meglévő és a most átadott nagy
focipályák mellé egy kispályát is szeretnének építeni, az adminisztratív
épületet bővíteni fogják további öltözőkkel, fürdőkkel, de egy tanuszodát
is el tud itt képzelni. „Büszkék vagyunk erre a beruházásrsa, hiszen elvárásaink vannak és jövőképünk van,
szeretnénk magasabb ligában is játszani, és ilyen ütemben szeretnénk haladni ezen az úton” – nyilatkozta Tóth
Sándor.

Kézművesfortélyok

A Női Akadémia várja az Ügyes kezű nők nevű, hétfő
délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére az ügyes kezű hölgyeket, akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani, a
marosvásárhelyi vár Tímárok bástyájába.
Március 18-án 17.30 és 19.30 óra között 16 év feletti lányokat, asszonyokat várnak, akik meg szeretnék tanulni a
drót ékszerek készítésének csínját-bínját, Kiss Katalin útmutatásával.

Fotó: Gligor Róbert László

A szervezők biztosítják az alapanyagot, akik kedvenc
gyöngyeiket vagy féldrágakövet szeretnének drótfoglalatba
tenni, azok vigyék magukkal ezeket.
A szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel
elfogadnak, az összegyűlt adományt a tevékenységeken
használt alapanyagra és a játéktárra szánják. A Női Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel ingyenes.
A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon lehet 18–19 óra között.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1375. sz., 2019. március 16.
Morzsák a terítetlen asztalon

Szente B. Levente

magas domboldal alatt lakunk,
a város idelent – látod
odafönt a temetők,
az ég öleli őket.
nekünk már csak a hiány fáj, mondta nagymama
se filozófus, költő, se szakács, orvos, festő
vagy szerető, se múzsák, se kávéház,
szétesnek, buta lázadásba fúlnak,
mert amikor rád tör a mérhetetlen idő,
a pillanat örök lesz,
jön a semmi, a halál, a félelem.
régi titkos vágyak nincsenek már, nincs
mi pótolhatná a csodát –
társadban az ölelést, a csókot,
a szerető és féltő odaadást.
mert nincs mi kellene, mit kívánsz, mi feltölti szívedlelked tartalmát, mit tovább adsz,
csak marad mi ott maradt, mint morzsák
a terítetlen asztalon
a falakon innen és túl, odaát,
csak a tűnődés jutott, mint örök és szép álom,
mert el ne feledd – isteni gondolatok közé
fészket rakott madár vagy:
költesz, nevelsz, tovaszállsz.

Szécsi András-emlékkiállítás
(1934–1991)

Fejek… Aknay János grafikája

A magányos fenyő

Március 14-én emlékkiállítás nyílt a marosvásárhelyi Bernády Házban.
Szécsi András közel negyven kiállított olajfestménye és akrilmunkája több
magángyűjtő együttműködésével került közönség elé. A reprezentatív válogatás élményteljesen idézi fel a 85 éve született festő művészetét. A tárlathoz szép kísérőfüzetet társított a rendezvényt kezdeményező kurátor,
dr. Salat Csaba, aki a megnyitón az 1991-ben elhunyt alkotó életművét
méltatta. Az ő beszédét közöljük mai mellékletünkben.

Szécsi András a múlt hónapban töltötte
volna 85. évét, de sajnos fiatalon, 57 évesen
eltávozott körünkből. A halála óta eltelt 28
évben tudomásom szerint három kiállítása
volt Budapesten, és ez a jelenlegi volna szűkebb hazájában, Erdélyben, a második csupán. Hogy sok vagy kevés, talán eldől a
közeljövőben.

Hárman a műgyűjtők közül (balról): Szepessy László, Salat Csaba, dr. Madaras Sándor a megnyitón
Fotó: Bálint Zsigmond

Gondolom, sokan látták, és emlékeznek a 2015ben, a budapesti Nemzeti Galériában szervezett Sors
és jelkép – Erdélyi magyar képzőművészet 1920–1990
című kiállításra, amely kétségtelen, hogy nagyon
színvonalas, értékes, igényes válogatást tárt a látogatók szeme elé. A maradandó élményt számomra – és
nem csak – kissé beárnyékolta, hogy hiába kerestük
a bemutatott művészek sorában Szécsi Andrást. Sem
őt, sem Vass Tamást nem találtuk, hogy másokat ne
is említsek. Persze nyilvánvaló, hogy a kiállítás kurátorának, rendezőjének soha nem könnyű a dolga.
Hogy kiktől és milyen műveket válogat be, azt szuverén joga eldönteni. Ahhoz, hogy a kolozsvári hangsúlyeltolódást összművészeti szinten (beleértve a
színház-, zene-, irodalom-, képzőművészetet) némiképp ellensúlyozzuk, mi is tehetünk néha valamit: felmutatjuk, megismertetjük, nem hagyjuk, hogy a
feledés homályába vesszenek értékes munkásságok,
művek, hagyatékok. Ennek egyik példája akar lenni
a jelenlegi kiállítás is. Szécsi András személyét felidézve, munkáit látva remélem, Önök is egyetértenek
velem.

Salat Csaba

Bukarestbe szakadt székely családban született
1934-ben. Iskoláit azonban már odahaza, Székelyföldön végezhette, a székelykeresztúri gimnáziumban.
Innen került 1953-ban a kolozsvári képzőművészeti
főiskolára, a festészeti szakra, ahol többek között
Szervátiusz Jenő, Kádár Tibor voltak a mesterei. Csak
három évet tölthetett Mátyás király reneszánsz szülőházának falai között. 1956. október 23-án, mikor
még semmit sem tudtak a budapesti történésekről,
gyűlést hívtak össze a képzőművészeti főiskola diákvezetői, Tirnován Ari Vid, Balázs Imre és a többiek.
Az egyetemi autonómia kérdése kapcsán pontokat állítottak össze, felolvasásuk után kérték a kollégákat,
szóljanak hozzá. Szécsi András az elsők között jelentkezett, és csak egyetlen mondatot mondott, idézem:
„eleget beszéltek tanáraink, most engedjék, hogy mi
beszéljünk”. Ezért az egy mondatért kizárták az intézetből. A börtönt megúszta, ám a főiskolát sohasem
fejezhette be. Hazaköltözött Székelykeresztúrra, majd
a családalapítást követően Marosvásárhelyen lakott
haláláig. Tíz évig volt a vásárhelyi rádió külső munkatársa, ahol művészeti rovatot vezetett. Érdekes adalék, hogy rövid élete során a hermetikusan zárt
kommunista lágerből sikerült egy párizsi tanulmányutat, majd az Egyesült Államokban pár egyéni
kiállítást megérnie.
A kiállított műveket nézve feltétlenül fontos tudatosítanunk, hogy mikor, hol és hogyan keletkeztek,
ugyanis egy adott kor társadalmi-kulturális-politikai
(Folytatás az 5. oldalon)
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A Szentendre–Marosvásárhely tengely

Markó Béla

(Aknay János tárlatáról)

Bevallom, nem hiszek a körülményektől független műalkotásban.
Vagyis úgy gondolom, hogy nem
lehet tértől és időtől teljesen elvonatkoztatni, amikor egy irodalmi
mű, egy festmény, szobor vagy akár
egy zenei kompozíció üzenetét keressük. Nem bűn ilyen földhözragadtnak lenni, nem kellene
mentegetőznöm, de azzal is tisztában vagyok, hogy minden művész a
maradandóságot célozza, tehát azt
szeretné, ha más korban, másféle
emberek is értéknek tekintenék, amit
alkotott. Egyetemesnek lenni: természetes törekvésünk. Egyetemesnek
lenni: tulajdonképpen lehetetlen. Illetve lehetséges talán, de csak úgy,
hogy nem akarjuk letagadni a körülményeket, hanem éppen ellenkezőleg, az esetlegesben próbáljuk
megtalálni az örökkévalót. 1972-ben
a Pioneer űrszonda fedélzetén egy
olyan aranyozott alumíniumlemezt
helyeztek el, amely az ötletgazdák
szerint fontos információkat tartalmaz bolygónkról és az emberiségről,
mivel a NASA szakemberei arra
gondoltak, hogy a naprendszert elhagyó szonda, amely egyébként kétmillió év múlva az Aldebaran
csillagkép közelébe jut, közben esetleg földön kívüli értelmes lényekkel
találkozik. Az információkat természetesen nem szövegbe, hanem rajzokba foglalták. Az alumíniumlemezen ott van egy férfi meg egy nő
grafikus ábrázolása is, és megelőzőleg még arról is vita folyt, hogy a
női nemi szervet mennyire részletesen szabad megrajzolni. Tragikomikus
kísérlet,
ugye?
Miért
képzelnénk azt, hogy amennyiben
vannak vagy lesznek még rajtunk
kívül értelmes lények a világegyetemben, legalább annyira hasonlítanak hozzánk, hogy egy ilyen rajzot
megértsenek? Komikus, de heroikus
is ugyanakkor ez a próbálkozás. Én
ugyanis őszintén hiszem, hogy nemcsak a kozmoszban, hanem itt a földön is inkább a művészet, nem
pedig a politika, sőt, talán nem is a
tudomány segítségével vagyunk képesek igazán kommunikálni.
Például Aknay János munkáiból,
ezekből a tiszta formákból és színekből én már azelőtt pontosan tudtam, hogy milyen Szentendre,
mielőtt jártam volna itt. Mert úgy
adódott, hogy először a képekkel találkoztam, és csak utána a művésszel és városával. Pedig nonfiguratív alkotások ezek, még az angyal- vagy madonna-ábrázolások
sem figurálisak bizonyos értelem-

ben, legalábbis nem konkrétak,
ennek ellenére a lehető legtöbbet
mondják el megszületésük körülményeiről. Ott van bennük a táj, ott
vannak a házak, ott vannak az emberek. Találkozni meg azért találkozhattam előbb a képekkel, mint
festőjükkel, mert Marosvásárhelyen
van egy közeli munkatársam és barátom, Szepessy László, aki szenve-

én is szeretem. De Szepessy László
jóvoltából nálunk, Marosvásárhely
szívében, abban az épületben
Aknay-világ van, minden tenyérnyi
hely festménnyel van kitapétázva,
nem csupán Aknayval persze,
hanem itt-ott másokkal, szentendreiekkel vagy erdélyiekkel is. De
mindenképpen a modernitás üzenete van azokon a falakon. Nem

András, Nagy Pál vagy Szécsi András festményeit is bizalommal helyezném el egy Marosvásárhelyről
Szentendrére induló égi járműben.
Ez csak félig tréfa: ugyanis azért is
szeretem Aknay Jánost, mert különös képessége van arra, hogy megtisztítsa a látványt a mellékes,
esetleges elemektől, és csak a lényeget őrizze meg.
Ehhez a világűr-üzenet metaforához visszatérve: a huszadik század
egyik legnagyobb szobrásza, Constantin Brâncuşi jó példája annak,

Március 13-án ünnepi hangulatban nyílt meg a szentendrei MANK Galériában a marosvásárhelyi Szepessy-gyűjtemény Aknay-műveiből rendezett
kiállítás. A festők Duna-parti városának Kossuth-díjas alkotója február végén töltötte be 70. életévét, Szepessy László ebből az alkalomból mutatta be a szentendreieknek is a kollekciót. Az eseményről a megnyitón Markó Béla költő mondta el gondolatait. Az ott elhangzott szöveget
adjuk közre a mai Múzsában. A képen (balról) Szepessy László, Markó Béla, Tardy-Molnár Anna, Aknay József és a mikrofonnál Bogdán Zsolt
színművész.
Fotó: Csernik Attila

délyes híve Aknay Jánosnak. A
János keresztnév felénk is gyakori,
így aztán előfordul, hogy amikor
Szepessy László azzal fogad reggel
az irodában, hogy „beszéltem Jánossal”, kapásból visszakérdezek:
„melyikkel?” Amire ő már-már sértődötten válaszol: „Hát Aknayval”.
Szóval Aknay János jelen van a
mindennapjainkban. Immár majdnem három évtizede együtt dolgozunk Szepessy Lászlóval abban az
épületben, amely előbb a mi politikai szervezetünk székháza volt,
most meg alapítványi irodánk.
Megmondom őszintén, kezdettől
fogva kajánul figyeltem a hozzánk
először belépők arcát, különösen a
magyarországiakét. Erdély sokak
képzeletében csakis a színes kalotaszegi népviselet, a székely fenyők
földje, nyikorgó szekerek, lassan
ballagó ökrök romantikus világa, és
hát egy irodabelsőnek is ezt kellene
látványában kifejeznie. Cserepek,
szőttesek, ilyesmik. Nos, mindezt

csoda, ha meglepődik, aki hozzánk
belép, de bízom benne, hogy jótékony meglepődés ez: ugyanis ezek
szerint a modern művészetnek mindenütt helye van a magyar glóbuszon. Marosvásárhelyen különösen,
ahol a MaMü hetvenes-nyolcvanas
évekbeli fiatal művészei már annak
idején szakítottak az előítéletekkel.
Nem tudom, milyen képek kellenének végül is egy űrszondába, hogy
tényleg megértsék az üzenetünket
sok millió év múlva a világűrben valahol. Gyermeteg képzelgés, mondhatnánk ismét, hiszen itt, ezen a
sártekén, sőt, a Kárpát-medencében,
netán a magyar–magyar viszonyban
sem értjük egymást igazán. Nem értjük, ha nem akarjuk. Mert a Szentendréről Marosvásárhelyre indítandó
űrszonda fedélzetén ez a két ember,
Aknay János és Szepessy László
olyan képeket helyezett el, amelyeket tökéletesen értenek odaát. Mint
ahogy természetesen a legjobb marosvásárhelyi festők, például Bordi

hogy az egyszerű formák, mondjuk,
egy kőtojás vagy a nagyanyáink kenyértészta-maradékból gyúrt cipómadarára emlékeztető kőmadár és
más szobrai is alkalmasak lennének
közvetíteni bárhol, kik vagyunk mi,
és ki volt ő, a román származású,
Párizsban élő művész.
Aknay János színei, vonalai, kétarcú, éjszakát és nappalt egybefoglaló angyalfejei, játékkockákból
épített, élénk színű házakat idéző
kompozíciói is elmondják a lényeget rólunk, magyarokról és nyilván
Szentendréről is. Szentendre távol
van Erdélytől, mégis közel érezzük
magunkhoz, mert azt bizonyítja ez
a város, hogy nem kitaszítani kell,
hanem befogadni és felhasználni a
másik kultúrát, vallást, mentalitást,
és ezáltal gazdagítani magunkat.
Lehet, a huszadik század elején a
nagybányai festőiskola is azért volt
olyan sikeres, mert ezt a tudást
plántálta a művészekbe: hogy nin-

19. POSZT – Erdélyiek is versenybe szállnak

Megszületett a döntés, közzé is tették, kik
nyertek jogot arra, hogy a magyar színházak
nagy megmérettetésén a fesztivál 14 díjáért
és a három különdíjért versenghessenek. Idén
tizennégy produkció – köztük nyolc budapesti, egy vidéki és fővárosi koprodukció, valamint három vidéki és két határon túli
előadás – kapott helyet a 19. Pécsi Országos
Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában. Ezúttal csak egy erdélyi társulat, a
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház kapott jogosítványt a válogatóktól a versenyszereplésre. Molnár Ferenc Az üvegcipő című
drámája alapján készült darabot, az Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél
című Radu Afrim-produkciót játsszák a
szentgyörgyiek.
A június 6. és 15. között megrendezendő
POSZT versenyprogramját Gulyás Gábor
esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója és Zalán Tibor író, dramaturg állította
össze a 2018. március 1. és 2019. március 10.
között bemutatott, magyar nyelvű színházi
előadásokból. A válogatásban Gulyás Gábornak Mispál Attila Balázs Béla-díjas rendező,
Zalán Tibornak pedig Csikós Attila író, publicista, dramaturg volt segítségére – olvasható

a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.
Marosvásárhelyi előadás ezúttal nincs a
versenyzők között, de Thália pécsi vetélkedése nem marad vásárhelyi képviselet nélkül.
A budapesti Radnóti Színház nagy visszhangú
előadása, Székely Csaba 10 című darabja Sebestyén Aba rendezésében kerül a POSZT zsűrije és közönsége elé. És a 90 éve született
Székely János drámája, a Caligula helytartója
is megszólal majd a 19. POSZT-on. De íme a
versenybe szállók teljes névsora:
A POSZT versenyprogramjában a budapesti Katona József Színház két előadása is
helyet kapott: Fejes Endre és Tasnádi István
Rozsdatemető 2.0 című darabja (rendező:
Máté Gábor), valamint Garai Judit Jeanne
d’Arc című műve (Hegymegi Máté). A Nemzeti Színház is két produkcióval szerepel a
fesztiválon: Georg Büchner Woyzeck című
művével (ifj. Vidnyánszky Attila) és a Gyulai
Várszínházzal közös produkcióval, Székely
János Caligula helytartója című drámájával
(Szász János). Helyet kapott a programban az
Örkény Színház előadásában Szvetlana Alekszijevics Secondhand című műve (Bagossy
László, Kovács D. Dániel és mások) és a

Radnóti Színház társulatától Székely Csaba
10 című darabja (Sebestyén Aba). A Vígszínház Charlie Chaplin A diktátor című művével
(Eszenyi Enikő) képviselteti magát a fesztiválon. A József Attila Színház Nagy András
Karenina, Anna című produkciójával (Telihay Péter), míg a Pesti Magyar Színház Eugene Ionesco A székek című darabjával
(Szabó K. István) érkezik a POSZT-ra. A versenybe jutott 14 előadás között van a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és a Váci
Dunakanyar Színház közös produkciója,
Anton Pavlovics Csehov Ványa bácsi című
színműve (Jaroszlav Fedorisin) és a székesfehérvári Vörösmarty Színház előadásában
Tasnádi István Kartonpapa című darabja
(Hargitai Iván). A debreceni Csokonai Színház Fjodor Dosztojevszkij Idióta című művét
(Sardar Tagirovsky) játssza a fesztiválon. A
Szabadkai Népszínház előadásában Henry
Farrell Mi történt Baby Jane-nel? című művét
(Galambos Péter), a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház versenyprodukciójaként
pedig Radu Afrim Egy zabigyerek kék háttér
előtt történetet mesél című, Molnár Ferenc
Az üvegcipő című drámája alapján készült
darabját (Radu Afrim) láthatja a közönség.

csen hagyomány megújulás nélkül,
és megújulás sincsen hagyomány
nélkül. Erdély hol ilyen, hol olyan
arcát mutatja nekünk, eredetileg
ezért nevezték Tündérországnak,
nem a szépségéért: tündérkedésre,
vagyis alakoskodásra, alakváltásra
ítélt ország volt valamikor, és talán
ma is az. Hol fénylik, hol sötétbe
borul. Mint Aknay János festőangyalai. Így hát, bármennyire is furcsa,
amit mondok: magyar dilemmáink is
ott vannak ezeken a festményeken.
Mint ahogy a földön kívüli értelmes
lények, ha vannak, valószínűleg többet megtudnának rólunk a Születés
című képből, mint a Pioneer 10 rajzaiból, egy meztelen férfi és nő leegyszerűsített körvonalaiból. A
Születés sokat elárul az emberi létről,
ahogy a szelíd gömbformában, talán
egy csíra- vagy tojásszerűségben ott
készülődnek már az izzó vörös vagy
más értelmezésben éppenséggel
hideg kék fogak, élek, tüskék. Ilyenek vagyunk. Ezek vagyunk.
De azok is vagyunk, akik tudjuk,
hogy erdélyiségünkbe, vagy szűkebben véve, marosvásárhelyiségünkbe beletartozik a kárpátaljai
Munkácsy Mihály vagy a felvidéki
Csontváry Kosztka Tivadar, ma
pedig a szentendrei Aknay János is
természetesen. Erdélyinek lenni
nemcsak az évszázados értékek
konzerválását jelenti, hanem állandó kitörési kísérletet egy zárt világból, találkozást új meg új
értékekkel. Ennél szebb jelkép nem
is kell a magyar–magyar együttlétre, mint ami ebben a pillanatban
történik: szentendrei festő rendkívül
szuggesztív gyűjteményét Marosvásárhelyről elhozni Szentendrére,
hogy láthassák az itteniek is azt,
ami az övék. Jobban mondva: az
övék is. Ugye milyen bonyolult ez
a mi világunk? És milyen egyszerű!
Milyen szép! Ha éppen el nem rútítja a politika. De ma a művészetről
van szó, és köszönöm Aknay Jánosnak, hogy lehetővé tette Szepessy
Lászlónak e gyűjtemény kialakítását, nyilván azzal a titkos szándékkal,
hogy
egyszer
aztán
bemutathatja Szentendrén. Még jó,
hogy beengedték a határon. Ezelőtt
húsz-harminc évvel ez sem történhetett volna meg.
Fogalmam sincs, van-e valaki a
világűrben, aki megértsen minket,
de biztos, hogy itt lent a földön,
ebben a mindenféle ellentmondással terhelt Kárpát-medencében az
igazi művészet segíthet nekünk legalább egymás megértésében. Aknay
János művészete is. Annyi történelminek mondott kezdeményezés dőlt
már dugába ezeken a tájakon, létre
kellene hoznunk a Szentendre–Marosvásárhely tengelyt. Tartós lenne,
higgyék el nekem!

Nagy Székely Ildikó

Ez március

Ma fűrészhangra ébredtek a fák,

felsírtak mind az újszülött rügyek...,

egy kis darab az égből is lehullt,

sétányunkon sétált a rémület.

Erős karokkal küzdött sok-sok ág,
s zuhant rügyestől társai közé...,

lent holt halom, fent néma csonkaság,

eltévedt felhők vonnak most köré

régmúlt tavaszt, mit nem bánt semmi kéz,
madárszót, lombok játszi illatát.

Sétányunkon keresztek most a fák.
Ez március – a közös Golgotánk.
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A magányos fenyő

(Folytatás a 3. oldalról)
légköre, szellemisége akarva-akaratlan hatott a stílusra, az ízlésre, a művészre és a befogadóra egyaránt. E képek a múlt
század ’70-es, ’80-as éveiben születtek, a kommunizmus legvadabb, legembertelenebb, reménytelennek látszó időszakában, egy, a külvilágtól minden szinten elzárt országban,
kisebbségi létben. Szécsi elvált, magányos, egyedül élő, sokat
nélkülöző ember volt: hiányzott számára a család melege,
szeretete, olykor nemcsak a testi, de a szellemi táplálék is.
Sáros utcai egyszoba-konyhás műtermében sok barát, ismerős megfordult, segítvén elemózsiával, de sokan vendégelték
meg otthonukban is, cserébe egy-egy tájképért vagy a gyermekek portréjáért.
Fülöp G. Dénes néhai vártemplomi lelkész, Szécsi jó barátja, a következő summás jellemzését adta egy budapesti kiállítása kapcsán: ,,A Szécsi-művek nem adnak okot nagy
esztétikai és létfilozófiai eszmefuttatásokra… Szécsi Bandi a
világ közérthető, egyszerű ábrázolását élte… Ég, erdő, föld
s a kicsi házikó… Egyszerű témák tiszta és egyértelmű művészi felfogásban”. Csak ennyi, és ilyen egyszerű volna? Jómagam kissé árnyaltabban látom, ezért megpróbálom
értelmezni, másképp bemutatni, a tévedés lehetőségét sem
kizárva. Szécsinél a tájkép nem az idilli természet leképezése,
nem a balladás erdélyi táj megjelenítése a cél, hanem szintetizál:
életérzéseket, sorskérdéseket fejez ki. Legtöbb festményén
viharfelfőket, szélfúvást, tűzvész előtti vagy utáni állapotokat
látunk (Fény és árnyék, Korai hó, Ősz, Égő őszi táj), melyek
a fenyegetettséget, a vészt, ugyanakkor pedig a művész gyötrődését, aggódását, fájdalmát érzékeltetik. A többször megfestett Hargita-képeken (Hargita-tető, Hargitai táj, Hargita

Korai hó

I-II.) az erdő egy egységes, tömör szín formájában
látszik, a közelgő ,,csapás” ellenére is, mintha az öszszefogás, együvé tartozás megtartó erejét, fontosságát
próbálná megértetni. Ha képein csángó vagy székely
házakat látunk kerítéssel körülvéve (Gyimesi házak,
Csángó házak, Téli falu), mintha az otthon védettségét, biztonságát vagy azt sugallnák: ne zavarjátok
házam/hazám békéjét! Osztom Banner Zoltán megállapítását: ,,Szécsi… mind szintetikusabb kifejezésmódból tör ki az absztrakt expresszionizmus felé (…)
Tájlátomásosságra hangolt, a természeti benyomásokból fantasztikus káprázatot teremteni képes festőalkat művészetünkben”. Absztraktnak többé-kevésbé
joggal mondhatjuk, hisz ha körbenézünk a falakon –
kivéve a három portrét –, nonfiguratív alkotásokat látunk, sehol egy emberi lény vagy állat a képeken. Az
expresszionizmus szó magyar megfelelője a kifejezésművészet. A szakirodalom szerint az expresszionisták a természetet és környezetüket sokszor
ellenségesnek és embertelennek érezték, ezért képeik
színei gyakran súlyosak, nyersek és az emberi sorsot
szimbolizálják. Az absztrakt expresszionizmus lényege pedig a művész lelki- és hangulati állapotának,
tudat alatti képzeteinek közvetlen, drámai kifejezése
és a festés folyamatának meditatív átélése. Mindezt
a hagyományos kompozíció feloldásával és az ábrázolás száműzésével kívánták elérni, a szín pedig a láthatatlan belső tartalom szimbóluma. Az
expresszionisztikus jelzőt ne azonosítsuk azonban az
expresszivitással! Sok XX. századi művész is törekedett a maga sajátos módján a kifejezés és a közlés intenzitására, de
mindez nem jelenti, hogy művészetük besorolható az említett művéFák 2.
szeti irányzatba. Mint tendencia ma
sem szűnt meg, nem zárult le. De
Szécsi esetében se a szigorú beskatulyázás
a fontos.
Egy másik, gyakran felbukkanó témája
Szécsinek: a fák. Vagy csoportosan, 3-4
darab lombos fát (Erdőszéle, Fenyők, Fák I),
vagy egy-két lecsupaszított, lomb nélküli fát
fest (Tél, Erdélyi táj, Fák II). A magányos
fa (ember) sokkal kiszolgáltatottabb, sebezhetőbb, mint a csoportban/családban élők.
Elég, ha az itt kiállított Fák II című képét
említem, melyen egy kiégett, csupasz fát látunk. A létéért, a megmaradásért küzd, még
ha ez reménytelen is. Erre illik igazán Sütő
András jelzője: a keserű szemű festő! És
ugyanúgy a konok jelző is, mert konokul kitartott szülőföldje mellett.
Szécsi kiváló portréfestő is volt, ezekből
hármat láthatnak az érdeklődők (Önarckép,
Kucsmás férfi, Székely Bálint). A pesszimistább hangvételű képek között néhol azért találunk líraibb, melegebb színskálájú képeket
is (Csombordi park, A parajdi sóhegy, Piros
tetős házak). Minőségi vásznakra, festékre
vagy nem futotta, vagy nem is törődött vele,
munkáin mégis látszik a kiváló kolorista, a színekkel bánni tudó művész volta, az erőteljes
hangulat- és feszültségteremtő készség.

Vallomások az együttélésről

Interjúkban, dokumentumokban, vallomásokban. Könyvbe emelve. Simó Márton kötete,
a Mi, székelyek és román barátaink 2018 végén jelent meg, és amint néhány könyvbemutatón
már kiderült, élénk olvasói visszhangra talált. Nagy-Románia létrejöttének centenáriumához kapcsolódik. A szerző húsz olyan román vagy vegyes nemzetiségű értelmiségit faggat
az interjúkban, akik megértéssel és rokonszenvvel közelednek a székelyekhez. Beszélgetőtársai közt van tanár, történész, lelkész, szociológus, képzőművész, újságíró, mérnök és üzletember, akik többnyire erdélyi románok, de van köztük moldvai és bukaresti is. A
vallomásaik tükrözte alapállás biztató jel a román–magyar együttélés szempontjából. Még
reménykeltőbb, hogy nemrég napvilágot látott a könyv román nyelvű változata is Noi, secuii,
şi prietenii noştri români. Interviuri şi mărturii ale convieţuirii címen. Így megnőtt az esélye,
hogy a kiadvány üzenete még több emberhez eljut. Románokhoz is.
Simó Márton író, újságíró, szerkesztő, az Élő Székelyföld Munkacsoport egyik létrehozója. Új kötetét néhány helyen már közönségtalálkozón ismertették, Marosvásárhelyen március 27-én 18 órakor a Kultúrpalota kistermében lesz a kétnyelvű bemutató. Két helybeli
alanya Mana Bucur és Smaranda Enache. Mellékletünkben ma előzetesként a szerző előszavából közlünk részletet.

Az érthetetlen értelméről

Én személy szerint arra gondoltam, hogy
olyan jelenségeket vizsgálok, olyan román
emberekkel állok szóba, akik önmagukat is
Az ünneplés napja eljön, majd elmúlik. Mi segítve, minden élethelyzetben igyekeznek
pedig itt maradunk, ezen a közös földön, ahol mellénk állni, hiszen együtt könnyebb, a hareddig is élnünk adatott.
mónia üdvösebb, mint az állandó marakodás.
Simó Márton

Támogatók:

Már az év elején tervbe vettem, hogy Nagy-Románia
létrejöttének centenáriumi
évében úgy fogok megemlékezni erről a számunkra fájó
aktusról, hogy azokról az
emberekről, azokról a munkákról írok majd, amelyek
segítik a méltó együttélést, és
segítenek nekünk, magyaroknak, székelyeknek a kitartásban, a megmaradásban, az
itthon maradásban, illetve a
közös jövendő építésében.
Gondoltam, hogy recenziókat írok fontos és megfelelő
hangvételű
könyvekről.
Aztán interjúkat is terveztem,
nyilván, és a munkát elkezdtem…
A publikációsorozat Lucian Boia új kötetének bemutatásával indult. Aztán az
elmúlt kilenc hónap során –
2018. február–október – elkészültek a beszélgetések is.
Voltak személyes találkozások, telefonon értekezhettünk
olykor, de több alkalommal
elektronikus levelezés útján
alakult ki a végső forma. Elküldtem
a
kérdéseket,
(Folytatás a 6. oldalon)

5

A kiállított munkák hat kisebb-nagyobb gyűjteményből
származnak, több mint fele a Szepessy-gyűjteményből. A kiállítás létrejöttére alig 10 nap állt rendelkezésre, és a kiállító
tér szűkössége sem tette lehetővé átfogóbb, több helyről származó kiállítás szervezését, mégis úgy gondolom, e szűk keresztmetszet is elég reprezentatív Szécsi András művészete
számára. Szándékunkban áll az elkövetkezőkben egy, a művészről szóló monográfia megjelentetése, ezért kihasználnám
a lehetőséget, arra kérve a jelenlevőket, ismerőseiket, hogy
akinek Szécsi-kép van a tulajdonában, és egyetért azzal, hogy
a képét lefényképezzük, majd esetleg megjelentessük a monográfiában, illetve egy valamikori kiállításon, az erre a célra
kitett füzetbe szíveskedjen beírni a nevét és elérhetőségét
(cím, telefon).
Szeretném megköszönni a Bernády Ház vezetőségének és
munkatársainak, Nagy Miklós Kund művészeti vezetőnek,
hogy lehetőséget, helyet adtak a kiállításnak, Madaras Sándornak, Szepessy Lászlónak és Székely Levente gyűjtőknek,
valamint Kisgyörgy Emiliának és Júliának, hogy önzetlenül
és első szóra kölcsönadták a tulajdonukban levő Szécsi-munkákat.
Végezetül, Szécsi Bandi jellegzetes hangmodorát és szóhasználatát felidézve hívom Önöket egy koccintásra Vele:
Erre az ijedtségre gyere, igyunk, testvér!
Marosvásárhely, 2019. március 12.

Fák
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Berekméri Edmond

Születésnapi ajándék

Teljes sötétségben bandukolt a kiégett villanykörték alatt. Tipikus hazai közvilágítás –
gondolta. A kis utcák világítására már nem
futja a költségvetésből. Itt aztán könnyen kizsebelik az embert – mélázott magában, s
meggyorsította lépteit.
A sugárúton már teljes színpompában ragyogtak a kirakatok. Futófények hirdették a
gazdag áruválasztékot, a kedvezményes árajánlatokat. Éjfél felé járt az idő. Egyik barátjánál kártyáztak, sörözgettek. Nem sietett
haza. Hűvös őszi szél fújt az arcába. Védekezésképpen szemébe húzta a kalapját, feltűrte
kabátgallérját. Egy éjszakai mulató elé ért.
Night Club – hirdette egy négyzetméteres villogó tábla. Nem szokott ilyen helyekre járni.
De ma születésnapja van. Talán tehetek egy
kivételt – gondolta. A felesége és lánya külföldre utaztak a fiát meglátogatni. Egyedül
szokatlan otthon… Eldöntötte: bemegy.
Az ajtó előtt hatalmas termetű kidobólegény állta útját. Ráismert egykori tanítványára. Őt is felismerték. Mosolygott a fiú, ő
pedig kissé szégyenkezve szólította meg.
– Mióta dolgozol itt? – kérdezte.
– A múlt héten vettek fel. Jobb helyet nem
kaptam… Érezze jól magát! – tette hozzá
mosolyogva.
A helyiségben vastag szivarfüst, félhangos
zene fogadta. A színpadhoz hasonló emelvény még csendes volt. A lányok az öltözőben sminkeltek, készülődtek. A pódium előtti
asztalok foglaltak voltak. A lármás huszonévesek és szalonspicces középkorúak hangoskodva várták a táncosnőket. A terem hátsó
részében kapott helyet. A pincér máris megjelent, hogy felvegye a rendelést. Konyakot
kért sörrel. Aztán az étlapot nézte át, de elriasztották a magas árak.
– A sör mellé nálunk mogyoró is jár – mosolygott a pincér. Új lányaink vannak! – újságolta büszkén. – Szobát is foglalhat, a
lányok mindent megtesznek majd, hogy jól
érezze magát.
Jólesett a konyak, élvezettel kortyolgatta.
A fia családjára gondolt, a kétéves kisunokájára, akit fél éve látott utoljára. A gyerek születése előtt költöztek ki, a jobb megélhetés
reményében. Mindketten jó munkahelyet találtak, lakást is vettek már. Ő is bepótolt, eladott egy telket, bankkölcsönt vett fel.
Közben fülsiketítő kiabálás közepette
megjelent az első sztriptíztáncos. Először
csak illegette, billegette magát, aztán sorra
kerültek le róla a ruhadarabok. Feszes mellei
voltak, nem túl nagyok, de formásak. Tetszett
a lány, mert bukott a szőkékre, ízlett az ital,
minőségi volt. Tudta, hogy ez nem olcsó mulatság, de a számlára egyelőre nem akart gon-

dolni. Közben megjelent egy nagy mellű
vörös is a színpadon… Nercbundában volt,
amit lassú mozdulatokkal nyitott szét. A fekete tanga megbolondította az első asztalnál
ülőket. A lány a színpad szélére ült, a bátrabbak felálltak, simogatni kezdték a formás
kebleket. Százasok kerültek a tangába. Piros
pólós izompacsirták vigyáztak a lányok biztonságára. Ha esetleg valaki túlzásba esne…
Újabb konyakot rendelt. A pincér után
szólt, hogy sört is hozzon. Elvégre születésnapja van…
Ismét a lányokat figyelte. Már teljesen
meztelenül feküdtek egy felfújhatós matracon. Simogatták, puszilták egymást. Jóleső
látvány volt. Az első asztalok illuminált vendégei teljesen elveszítették a fejüket. Bankjegyeket dobáltak fel, üvöltöztek, az asztalt
csapkodták. Még egy korty, és kiürül a pohár
– mondta magában. Aztán intett a pincérnek:
még egy rövidet, ezúttal sör nélkül.
Félóra múlva ismét rendelt. Cigarettára
gyújtott, de közben le nem vette szemét a lányokról. Véget ért a műsorszám, újabb lányok
következtek. Nagy meglepetésére a szereplők
ezúttal teljesen meztelenre vetkőztek. Borotváltak voltak! – először látott ilyent. A közönség tombolt, ismét repültek a bankjegyek.
Tetszettek a lányok, finom volt a konyak. Kis
bűntudatot érzett. Elmondja majd a feleségének, hogy hol járt – határozta el.
Érezte, hogy eltelt az idő. Haza kellene indulni – biztatgatta önmagát. A pincért hívta,
kérte a számlát. Új lejben volt feltüntetve az
összeg. Először azt hitte, hogy százhetvennégy lej. Fáradt volt, az ital is megtette a hatását, kissé nehezen ment az átszámolás régi
lejbe. Háromszor tette hozzá a négy zéróst.
Nem hitt a szemének...
Közben a pincér visszajött a pénzért.
Mennyi is ez régi lejben? – kérdezte. – Hétmillió-hétszáznegyvenezer. – felelte szemrebbenés nélkül a pincér.
Tudta, hogy nincs nála annyi. Előhúzta a
pénztárcáját, s az asztalra tette a tartalmát. Ötszázhetvenet számolt. Aztán a zsebeiben keresgélt. A kotorászás eredménye újabb húsz
lej. De nem több. – Itthagyom a személyimet
– ajánlotta a pincérnek. – Holnap behozom a
pénzt… – mondta zavartan, miközben a zsebeiben keresgélt. A pincér egy szót sem szólt.
Ekkor jutott eszébe, hogy a személyi a kocsiban maradt a jogosítvány mellett. A feleségét
és a lányát vitte ki a vonatállomásra. Visszafele egy közlekedési rendőr kérte az iratait.
Ezután betette a kesztyűtartóba a papírokat. –
Sajnálom, nincsen itt – mondta szégyenkezve.
– De holnap behozom az elmaradt összeget.
Ha szükséges, megadom a címemet…
A pincér nem szólt semmit, csak a színpad
felé fordult, és intett. Két piros polós nehézfiú

Vallomások az együttélésről

(Folytatás az 5. oldalról)
a megszólítottak pedig írásban válaszoltak.
Megállapodtam a csíkszeredai Hargita Népe
című napilap szerkesztőségével, hogy heti
rendszerességgel küldök részükre egy-egy
beszélgetést. Érdekes, hogy ezek a többnyire
román nyelven készült interjúk messze túllépték az eredetileg megszabott 10-12 ezer le-

ütéses keretet, amennyi egy átlagos újságoldalra elfér egy-két fotóval. Mivel általában
románul „íródnak” az interjúk, két nyelven
keletkezik a végső változat, amely közül
azonban a magyar fordítás általában nem
fér be az újságoldalnyi helyre, hanem gyakran kétszer-háromszor nagyobb, hiszen barátaink olykor még kérdeznek saját
maguktól, megtoldják az eredeti elképzelést, hozzáadják azt, ami a lelkükben van.
Ezért úgy döntöttem, hogy lesz mindenikből egy egész oldalas publikáció a Hargita Népében, az általam működtetett Élő
Székelyföld portálra pedig feltöltök egy
valamivel hosszabbat, három-négy, akár
több fotóval is, és a teljes terjedelmű interjúk így szép lassan – a magyar és a román
nyelvűek egyaránt – kötetbe sorakoznak, s
amikor közeledik a centenárium napja,
amelyet a román nép ünnepelni szeretne,
megkeresem a módját, hogy mi – az Élő
Székelyföld Egyesület és Munkacsoport –
egy kétnyelvű kötettel emlékezzünk és emlékeztessünk.
Nehezen ugyan, de sikerült némi támogatást szereznem, s így megvalósulni látszott
az elképzelés. Hadd legyünk együtt ily formában is a vélünk, az érdekünkben és értünk szólókkal. Ily módon, amikor azt
mondjuk, hogy – a mi számításaink szerint
–, kilencvenhat éve élünk Romániában
ebben a pillanatban, egy eredeti, a megjelenteknél jóval több információt tartalmazó

Múzsa, ki elkóborolt jószágát keresi az elhagyott napraforgók között…

Bugyi István grafikája

lépett az asztalhoz. – Kérem, jöjjön velünk!
– utasították. Mondani akart valamit, de elkésett. Egyik izompacsirta a hóna alá nyúlt,
és a hátsó ajtó felé rángatta. Kétségbeesetten
nézett körül. Segítséget várt, de mindenki a
lányokat nézte. Hátravonszolták egy raktárhelyiségbe.
– Na, fizetsz vagy nem fizetsz? – kiáltott
rá egyik. S már el is csattant az első
pofon. Tehetetlenül és megszégyenülten
állt egy ládasor mellett. Mondani akart valamit, de nem jött ki hang a torkán. A
másik hasba rúgta. Összecsuklott a fájdalomtól. Rugdosni kezdték, érezte, hogy

vérzik az orra. Aztán még kétszeri fájdalom, és elájult.
Az utcán tért magához. Hajnalódott. Egykori tanítványa, a kapus, mosta le arcát hideg
vízzel. Hirtelen nem emlékezett semmire. –
Sajnálom, tanár úr – mondta a fiú. Ha ott lettem volna, nem történik meg – tette hozzá
csendesen.
Nem szólt semmit. Feltápászkodott és elindult. A kisunokájára gondolt, aztán a születésnapja jutott az eszébe. Szép kis ajándék! –
sóhajtott fel.
A pecsétgyűrűje hiányát csak otthon vette
észre.

kétnyelvű könyvvel lepjük meg egymást és
az olvasót. A magyar és a román anyanyelvűeket egyaránt. Az a további elképzelés,
hogy a barátságos hangulatot, az igazi transzilvanista szellemet erősítendő, a kiadványt
nemcsak december elseje körül, hanem a későbbiekben is bemutatjuk, akár több helyszínen is, s amikor tehetjük, ezekre a
könyvbemutatókra elhívjuk néhány interjúalanyunkat is, akinek éppen alkalmas az időpont. Remélve azt, hogy a több alkalom, a
több településen szervezendő találkozók alkalmával méltó környezetbe, illő hangulatba
tudjuk majd illeszteni ezeket az együttléteket. Mindezeken túl azonban dokumentumjellege is van ennek a munkának, hiszen
felmutatja és megőrzi a jövő számára a mai

valóság egy szeletét, hogy lám: ilyenek vagyunk, voltunk száz év multán itt, Transzilvániában…
A jelen kötetet a különböző recenziók, vallomások és interjúk keletkezési sorrendje szerint állítottam össze. Akikről írok, akik
írásaikkal, vallomásaikkal jelen vannak, a
következők: Lucian Boia, Roxana Tudor,
Popa Ioan Eneida, Sabin Gherman, Vladimir
Păduraru, Tudor Duică, Ştefan Ciocan (†),
Mircea Dăian, Septimiu Borbil, Cristian
Sandache, Emil Aluaş, Gelu Păteanu (†),
Mana Bucur, Mirela Cara, Andrea Ghiţă,
Mihai Seman, Lavinia Bălulescu, Mihai
Androne, Marius Cosmeanu és Smaranda
Enache.
Székelyudvarhely, 2018. október 14.

9. Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet és a marosvásárhelyi K’ARTE egyesület
újra megszervezi a népszerű filmes rendezvénysorozatot. A 2019. március 27. és 31. között
sorra kerülő események öt helyszínen zajlanak majd.
A program március 27-én, szerdán 18 órakor Fekete Zsolt (Lét)állapotok című kiállításának megnyitójával kezdődik a K’ARTE egyesület kiállítóterében, 20 órától kisjátékfilmek
vetítésével folytatódik a G. Caféban.
28-án, csütörtökön este 7-től lesz az első vetítés a Művész moziban: Simonyi Balázs rendező is jelen lesz Ultra című dokumentumfilmjének marosvásárhelyi bemutatóján.
Péntektől vasárnapig 16 órakor kezdődnek a vetítések, műsoron lesz az Örök tél, a Salamon király kalandjai, A püspök reggelije. Márton Áron első ötven éve – a dokumentumfilmet
rendezője, Zágoni Balázs jelenlétében vetítik –, a Hajnali láz, a Havanna, csak oda, A sárga
csikó nyomában, az Egy szerelem gasztronómiája és a Napszállta. A vetítéseket az Infinitezimal folyóirat lapszámbemutatója és kamarazeneest egészíti ki.
A dokumentumfilmek és a kisjátékfilmek ingyenesen megtekinthetők, a nagyjátékfilmekre
5 lej a belépő.
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A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér
versenytárgyalást szervez, melynek tárgya:

taxistevékenység

A versenytárgyalásra 2019. április 5-én 10 órakor kerül sor.
A feladatfüzet és a szerződéstervezet átvehető a székhelyen, illetve az office@transylvaniaairport.ro e-mail-címre küldött kérelmezés nyomán, 2019. március 15-étől kezdődően.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. április 4., 16 óra.
Bővebb tájékoztatás a 0265/328-888-as vagy a 0749-014-465-ös
telefonszámon kérhető, kapcsolattartó Câmpean Mărioara.

Reklámfelületek

bérbeadására is lesz versenytárgyalás. A versenytárgyalásra
2019. április 5-én 12 órakor kerül sor.
A feladatfüzet és a szerződéstervezet átvehető a székhelyen, illetve az office@transylvaniaairport.ro e-mail-címre küldött kérelmezés nyomán, 2019. március 15-étől kezdődően.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. április 4., 16 óra.
Bővebb tájékoztatás a 0265/328-888-as vagy a 0749-014-465-ös
telefonszámon kérhető, kapcsolattartó Câmpean Mărioara.

A Marosvásárhelyi
Nemzetközi Repülőtér
versenyvizsgát hirdet
az alábbi állások betöltésére:

Szakfelügyelő – műszaki osztály –, COR-kód 215312
Állások száma: egy, meghatározatlan időre
A vizsga időpontja: 2019. április 10., 10 óra

Szakfelügyelő a kereskedelmi és díjszabási ügyosztályon – CORkód 215312
Állások száma: három, meghatározatlan időre
A vizsga időpontja: 2019. március 26., 10 óra

Szakfelügyelő CFG-, CFP-hatáskörrel – COR-kód 241304
Állások száma: egy, meghatározatlan időre
A vizsga időpontja: 2019. március 25., 10 óra

Belső ellenőr (auditáló) – COR-kód 241105
Állások száma: egy, meghatározatlan időre
A vizsga időpontja: 2019. április 11., 10 óra

Villanyszerelő – COR-kód 741307
Állások száma: négy, meghatározatlan időre
A vizsga időpontja: 2019. április 10., 10 óra

Biztonsági őr – COR-kód 315509
Állások száma: kettő, meghatározatlan időre
A vizsga időpontja: 2019. március 28., 10 óra

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
Tel.: 0265/328-888

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

ADÁSVÉTEL
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-

107. (4/1718-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578-

568. (1762)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (1762)
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TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL foglalkozik
a MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak, Erdőszengyel, Székelykál,
Székes, Marosvásárhely, Szentháromság, Szentgerice, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség – a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90 lej/erdei köbméter, illetve lágy lombos:
117,53 lej/erdei köbméter árban kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (20520)

Szívünk nem múló fájdalmával emlémárcius
16-án
KISS
kezünk
JÁNOSRA halálának 4. évfordulóján.
Hálát adok Istennek a vele töltött 55
évért és a tőle kapott szeretetért.
Bánatos édesanyja, nővére és szerettei. (1743)

ELADÓ tömbházlakás a Dacia kör-

nyékén, 4/4. emeleten, csendes, gye-

rekbarát környezetben, két különálló

szobával. Érdeklődni a 0753-067-

204-es telefonszámon. (1750-I)

ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej métere. Tel.
0740-570-753. (1785)

ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej métere. Tel.
0745-793-465. (1785)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

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

214-586. (8/1722)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatornatakarítást, festést és bádogosmunkát.
Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)
ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető
Lindab-lemezzel,
bármilyen
munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)
TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását,
csatorna
készítését
és
szerelését
különféle
anyagokból,
cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (7/1578-I)

Lőgyakorlat éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2019. március 15–22. közötti időszakban 9 és 24 óra között a
marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek
során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között
kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár
az elhalálozás veszélye. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.
A 2019.03.13-i 328-as számú átirat kivonata, kibocsátó:
marosvásárhelyi 01010-es katonai egység
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (4/1660-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1765)
ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21056)

MEGEMLÉKEZÉS

NEMES VIKTÓRIA, a drága édesanya, nagymama, anyós szíve 12
évvel ezelőtt dobbant utoljára, lehunyta drága szemét és elvesztettük örökre. Hiányzik az ölelése,
hiányzik a nevetése, hiányzik a
tanácsa. Isten nyugtasson békében, drága Cika! Ildi Fabian. (v.-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
17-én SZÁZ ISTVÁNRA halálának
10. évfordulóján.
„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha
senki el nem vehet. Telhetnek a
hónapok, múlhatnak az évek, szívünkből szeretünk és nem feledünk téged.” Szerettei. (1788)

ELHALÁLOZÁS

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A NAGYERNYEI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET értesíti tagjait, hogy 2019. április 8-án 10 órától tartja rendes évi és rendkívüli
közgyűlését a székhelyén. A napirend a székhelyen van kifüggesztve.
Abban az esetben, ha a gyűlések nem lesznek határozatképesek, öszszehívják a következő napra, ugyanarra a helyre, ugyanarra az időpontra. (21064)

JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkező TARGONCAVEZETŐKET alkalmazunk magyarországi munkavégzésre. Kiemelt bérezés és egyéb juttatások. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as
telefonszámon. (20993)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, gyermek,
rokon, koma, szomszéd, a székelykáli születésű
ifj. SZAKÁCS ZOLTÁN
életének 48. évében hirtelen elhunyt 2019. március 14-én. Temetése 2019. március 17-én du.
3 órakor lesz a székelykáli ravatalozóból, református szertartás
szerint. Pihenése legyen csendes! Nyugodjál békében, drága
édesapám, gyermekünk!
A gyászoló család. (1781-I)
Megrendült szívvel búcsúzunk a
szerető férjtől, apától, apóstól,
nagyapától, dédapától, testvértől, sógortól, családtagtól, baráttól, szomszédtól,
TÖRÖK JÓZSEFTŐL
aki életének 73. évében folyó hó
14-én hosszú, de türelemmel viselt szenvedés után eltávozott
közülünk. Temetése március 18án, hétfőn 15 órától lesz a Jeddi
úti temetőben.
A gyászoló család. (sz.-I)
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A Marosvásárhelyi Állatkert
készül a tavaszra

Javában zajlanak a tavaszi előkészületek a Marosvásárhelyi Állatkertben, Románia egyik legnagyobb vadasparkjában. Ki
van takarítva és pontra van téve minden fedett helyiség és kifutó. A krokodilok medencéjét teljesen felújították, a közeljövőben
még több egyed fogja benépesíteni. A medvék
barlangjánál elkezdődtek a javítási munkálatok, a madárházban fertőtlenítenek és kicserélik a homokot.
Emellett egy állatorvosi rendelő is helyet
kap a létesítményben, az előadóteremben
pedig folynak a belső munkálatok. A munkacsoportok jelenleg a dísznövényzet kialakításán tevékenykednek, amely nemsokára
virágba borítja az állatkertet.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
hazai és nemzetközi kapcsolatok ügyosztálya

Marosvásárhely Megyei Jogú Város

versenyvizsgát szervez megüresedett állások betöltésére a Maros
Sport- és Szabadidőközpont Ügykezelősége közszolgálatnál

A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell az utólag módosított
és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt feltételeket.
– egy munkás állás – műszaki osztály
Sajátos feltétel:
– középfokú végzettség
– egy munkás állás – adminisztrációs, zöldövezet-karbantartási osztály
Sajátos feltétel:
– általános iskolai vagy középfokú tanulmányok

A versenyvizsgát a Maros Sport- és Szabadidőközpont Ügykezelősége közszolgálat székhelyén
(Tutaj utca 2. szám) tartják, és magába foglal:
– gyakorlati vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2019. április 1., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje
– 2019. április 8., 10 óra – gyakorlati vizsga
– 2019. április 12., 10 óra – interjú

A versenyvizsgához szükséges iratok és a bibliográfia jegyzéke megtalálható az intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro-n.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám),
a 85-ös számú irodában, valamint a versenyvizsga-bizottság titkáránál a 0265/268-330-as telefonszám
110-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester

A Marosvásárhelyi
Szociális Igazgatóság
versenyvizsgát hirdet

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság speciális védelmi hivatalának gyermek- és családvédelmi osztályára versenyvizsgát
hirdet I-es besorolású, legfelsőbb szakmai fokozatú felügyelői végrehajtói köztisztviselői állás betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely,
Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. április 16-án 10 órától –
írásbeli vizsga.
Az interjú időpontját a későbbiekben közöljük.
A jelentkezési iratcsomókat a 2019. március 15. – április 3. közötti időszakban lehet benyújtani, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt
okiratokat kell tartalmaznia.
A Hivatalos Közlönyben közzétett felhívás információit, a meghatározott bibliográfiát és a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Dózsa György út 9. szám, 0365/430-859,
vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya felügyelő.
Az ügyvezető igazgató nevében
Kiss Ildikó hivatalvezető

Rágcsálóirtás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy

március 19–29. között rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, magánterületen, magánházaknál. Rossz idő esetén a
határidő kitolódhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a bromadialome, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából
ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K-vitamin; ha véletlenül a szervezetbe kerül, feltétlenül forduljon a sürgősségi kórházhoz.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az
érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett
társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.

