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Korszerűsítések két kórháznál

Megyei tanácsülés

Bálint Márta
a Spectrum
Színházban

Bálint Márta március 30-án, ma 18
órától a Spectrum Színházban adja
elő Egyedül – Székely János 677 sora
című egyéni műsorát.

____________3.

Kenéz Ferenc – 75

Böngészgetem a világhálót, vizsgálgatom az ott fellelhető márciusi lapszámokat, keresem a Kenéz Ferenc 75.
születésnapjához kötődő írásokat. Kíváncsi vagyok, hogyan reagálnak a
kollégák arra, hogy már ő is elérte ezt
a szép kerek évfordulót.

____________4.

Magyari Sára
takázása

Mint a nyelvi kérdésekkel foglalkozó
könyvek általában, ez is joggal keltheti
fel az olvasók figyelmét. És az eddigi
bemutatók élénk és elismerő sajtóvisszhangja szerint kedvező is a kötet
fogadtatása.

____________6.

Két, a Maros Megyei Klinikai Kórházat,
valamint a dicsőszentmártoni Gheorghe
Marinescu Kórházat érintő beruházást
hagyott jóvá tegnapi soros ülésén a
Maros Megyei Tanács testülete.

Menyhárt Borbála

A Maros Megyei Klinikai Kórház esetében
egy, a törvény által előírt szennyvíztisztító állomás építéséről született döntés, a tegnapi ülésen
a
megvalósíthatósági
tanulmány
elkészítésére bólintott rá a testület. A beruházás
becsült értéke 1,9 millió lej.

Fotó: Nagy Tibor

A dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu
Kórháznál a szennyvízhálózat cseréjére van
szükség. Péter Ferenc tanácselnök és a kórház
vezetősége szerint, valamint a helyszíni szemlék során is bebizonyosodott, hogy tarthatatlan
(Folytatás a 2. oldalon)

Kitüntették
a Bekecs együttes
vezetőjét

Könyv és Gyertya díjat ítélt oda a megyei RMDSZ Benő Barna Zsoltnak, a
nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes vezetőjének. A díjat március 15-én
adták át, a 14 kitüntetett között a legfiatalabb volt a 32 éves Benő Barna
Zsolt.

____________6.

Húszéves a Szászrégen és Vidéke

Születésnap a nagy családban

Családias, bensőséges hangulatban zajlott március 26-án,
kedden délután a radnótfájai református kistemplomban a
Szászrégen és Vidéke helyi kiadvány megjelenésének 20. évfordulójára szervezett ünnepség. A rendezvényt Fábián
András főszerkesztő szervezte.

Jó volt látni, hogy nagyon sokan eljöttek, mindazok, akik az évek során
valamilyen módon támogatták a lap megjelenését, írásaikkal, tanácsokkal,
anyagilag vagy csak egyszerűen úgy, hogy hűséges olvasói voltak. Nem
kétséges, hogy kezdettől fogva napjainkig a szászrégeni és a környékbeli
községek magyarságának jelentős fórumává vált a kiadvány. Szászrégenben a kommunista rendszer előtt is jelentek meg hasonló jellegű lapok.
Ezt a több évtizedes hagyományt követve a Szászrégen és Vidéke a kezdetektől felvállalta, hogy az olvasók elé tárja a város mindennapi gondjait,
fórumot teremtve, lehetőséget kínálva mindenkinek a véleménynyilvánításra. Ugyanígy teret ad a múlt eseményeinek is. Olyan eredeti – máshol
nem közölt – történetek jelentek meg hasábjain, mint például a szászrégeni
katonai repülőtér bombázása a második világháborúban, vagy a Don-kanyart megjárt helybeli katonák visszaemlékezései, és sok más történet a
múltról, amelyek nemcsak a szászrégeniek, hanem az erdélyi magyar közösség emlékezettárát is gazdagították. A lap jól tükrözi a szászrégeni és
a környékbeli magyar egyházi és kulturális életet.
Fábián András főszerkesztő – a diák színjátszók irányítója – igazi dramatizált narrációval tekintett vissza a múltra. Az egykori ötletgazda
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 6 perckor,
lenyugszik
18 óra 47 perckor.
Az év 89. napja,
hátravan 276 nap.

IDŐJÁRÁS

Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 17 0C
min. 00C

Ma ZALÁN,
holnap ÁRPÁD napja.
ÁRPÁD: régi magyar férfinév,
az árpa szó -d kicsinyítőképzős
származéka. A -d képző a valamiben bővelkedőt is jelenti, így
jelentése azonos lehet „árpásárpácska” jelentésével. Női
párja az Árpádina.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 29.

1 EUR

4,7628

100 HUF

1,4840

1 USD

Rákóczi-hét
1 g ARANY

4,2434
176,1510

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum újraindulása utáni első Iskola másként héten április 1 – 4. között
az iskola névadójára emlékeznek. Április elsején, hétfőn 10
órakor tárlatmegnyitó: a Főgimnázium régiséggyűjteménye a
Maros Megyei Múzeumban (helyszín: a marosvásárhelyi várban levő Régészeti és Történelmi Múzeum emeleti tanácsterme). Április 2-án, kedden: tájfutás, sportnap a diákszövetség
szervezésében. Április 3-án szalagavatóra, 4-én pedig emlékkonferenciára kerül sor.
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Korszerűsítések két kórháznál

(Folytatás az 1. oldalról)
a helyzet, több helyen is szivárgást
észleltek a rendszeren, ezért ezt a beruházást bele kell foglalják a költségvetésbe. Tegnap a beruházásra
vonatkozó dokumentációt, valamint a
műszaki és gazdasági mutatókat szavazták meg a tanácsosok. A csatornahálózat cseréje mintegy 4,6 millió
lejbe fog kerülni. A jelenleg használatban lévő csatornahálózat közel 100
éves, legutóbb 2004-ben bővítették. A
projekt kivitelezése révén sor kerül
majd a vezetékek cseréjére, valamint
új szennyvíz-előkezelő, elkülönítő és
szűrőegységeket alakítanak ki az európai környezetvédelmi normáknak
megfelelően.
Újabb time box pavilonok a mikházi
régészeti parkban
A Maros Megyei Múzeum kérésére
a megyei önkormányzat tegnap jóváhagyta két újabb time box pavilon
(idődoboz) építését a megye köztulajdonában lévő mikházi telken, amelyen
a megyei múzeum egy régészeti park
működtetését tervezi. A Maros Megyei Múzeum ezen a területen idődobozokat, fából készült és zsindellyel
fedett pavilonokat állítana fel, melyek
révén időutazáson vehetnének részt a
kiállítás látogatói. Jelenleg Maros megyében három olyan római katonai

tábor ismert, ahol római légiós katonák állomásoztak: Marosvécsen, Mikházán és Sóváradon. Ezen katonai
táborok körül civil településeket alapítottak, amelyek a régió fontos vallási,
gazdasági
és
kulturális

Születésnap a nagy családban

A múltidézést követően a lapot és szerkesztőit köszöntők szólaltak fel. Elsőként
Csernátoni József volt főszerkesztő adott
hangot annak, hogy a lap ma is büszkén vállalja fel, amit 20 évvel ezelőtt a zászlajára tűzött: hogy a szászrégeni magyarság erős
szellemi vára legyen. Adorjáni László alapító
tag, ötletgazda is köszöntötte a jelenlevőket,
és megköszönte a jelenlegi főszerkesztőnek,
a csapatnak a munkáját. Márk Endre alpolgármester arról biztosította a lap munkatársait, hogy az RMDSZ és az önkormányzat
megtesz mindent annak érdekében, hogy továbbra is megjelenjen az újság. Nemcsak
„szakmai kötelességből”, hanem azért is,
mert édesapja oszlopos tagja volt a szászrégeni magyar közösségnek, a lap munkatársa
is, és nagyszülei is jelen voltak az egykori
szászrégeni kulturális életben, így erkölcsi
kötelessége a lap mellett állni. Menyei Ildikó,
a Humana Regun Egyesület elnöke is kö-

(Folytatás az 1. oldalról)
és a szerkesztők gondolatait idézve szólt a
kezdeti lépésekről, majd betekinthettünk a
lap történetének mozzanataiba. Hallhattuk,
hogy az idők során miként csatlakoztak többen a szerkesztők köréhez, hogyan szélesedett ki a lap tartalma, kínálata, s arról is
beszámolt, hogy a piacgazdálkodás kegyetlen
világában miként küzdöttek a fennmaradásért. Hogy 20 éve léteznek, és a közösséget
szolgálják, több olyan helyi értelmiséginek is
köszönhető, akik a mai napig szívügyüknek
tekintik fenntartani a lapot, cikkekkel jelentkezni, véleményt formálni, egyszóval vállalni
azt a közösségi életet, amely összetartó erőként hat a város magyarságának életében.
Többen voltak olyanok, akik a 20 év alatt
nemcsak a lap, hanem a város magyarságának az életében is meghatározó szerepet vállaltak a maguk szakterületén, tanárként,
politikusként, vállalkozóként, képzőművészként, vagy egyszerűen a közélet iránt érdek-

lődőként publikáltak, és akik sajnos már nincsenek közöttünk. Róluk is megemlékeztek.
S az egykori szerkesztők, támogatók közül
sokan eljöttek a rendezvényre.
Jó volt látni, hallani, hogy van folytatás,
jövő, mivel sok fiatal is volt a rendezvényen.
Reményt keltő az is, hogy Fülöp Bernadett
személyében fiatal egyetemista vállalta fel,
hogy folytatja a lapirányítási munkát Fábián
András mellett. A műsort színesítették a Népszínház Kemény János Társulata ifjúsági csoportjának tagjai: Antal Szilárd és Szabolcs,
Sándor Tihamér, Bartis Nereman Andrea,
Nagy Erika, Baróti Barbara, Sükösd Anita
közép- és általános iskolás diákok is, akik az
egykori közreműködők vagy a lapban közlők
gondolatait tolmácsolták. A hangulatot emelkedettebbé tette zenével, énekkel Géczi Jancsi és Bondor Anna Renáta, utóbbi a
marosvásárhelyi Művészeti Líceum canto
szakos diákja.

Csernátoni József és Fábián András

központjaként működtek. A három
közül a legnagyobb muzeológiai és
idegenforgalmi potenciállal rendelkező helyszín Mikháza, ahol egykor
egy castrum, termálfürdők és település is volt.

szöntötte a szerkesztőket, és megköszönte a
kitartó munkájukat. A „nagy testvér”, a Népújság képviseletében Karácsonyi Zsigmond
főszerkesztő és Vajda György, a lap és ezen
belül a Szászrégeni Népújság szerkesztője is
felszólalt, hangot adva annak, hogy azonosulva a Szászrégen és Vidéke küldetésével,
továbbra is kitartunk és támogatjuk a megjelenést, hiszen mindkét lap ugyanazt a célt, olvasóközönséget, közösséget szolgálja.
A szervezők a jelenlevőknek egy-egy emléklapot kézbesítettek, s hogy jó hangulatban
zárják a rendezvényt, ennek segítségével
tombolán is részt lehetett venni, s a szerencsésebbek – a szokástól eltérően ezúttal nem
az ünnepelt, hanem a jelenlevők, az olvasóközönség – ajándékkal távozhattak. De tulajdonképpen a szászrégeni közösség – és nem
csak – számára az igazi ajándék az, hogy
megjelenhet a Szászrégen és Vidéke, amelynek a Népújság nevében is hosszú életet kívánunk! (erdélyi)

Fotó: Nagy Tibor

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND,
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Székely János

Az ízek és szagok
Magokban és rügyekben
Várják a hónapot,
Amelyben megszülettem.

Ez az én hónapom –
Erről se jót, se rosszat!
Legjobban én tudom,
Mi jót, mi rosszat hozhat.
Jó: a kölyökcsapat,
A barkászó gyereknép.
Nem jó: ha még kitart
Fagy és halottmerevség.

Nem jó: ha megmarad
A réten a fagyott hó.
Viszont hogy fent halad
A nap, az már nagyon jó.
Nagyon jó még a szél,
Amint nevetve hussan.
Nem jó: születni és
Meghalni márciusban.
(1976)

Ábrahám Jakab grafikája az EMŰK plakátján szerepel. A brassói grafikus kiállítása pénteken nyílt meg a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ III. emeleti
galériájában. A művész több mint négy évtizede lépett be a köztudatba, azóta számos sikeres tárlata volt, a mostani visszatekint eddigi gazdag pályájára. Rajzok,
metszetek, egyedi és sokszorosított grafikák egyaránt láthatók az április 26-ig megtekinthető kiállításon.

Bálint Márta a Spectrum Színházban

A Budapesten élő, Kossuth-díjas színésznő újra itthon, kedves marosvásárhelyi közönsége előtt állhat
színpadra. És fordítva: a színházszerető vásárhelyiek
megint láthatják, hallhatják egykori kedvencüket.
Bálint Márta március 30-án, ma 18 órától a Spectrum
Színházban adja elő Egyedül – Székely János 677 sora
című egyéni műsorát. A költő 90 éve született, a versszínházi est főhajtás az ő emléke, életműve előtt. Nem
új a produkció, a művésznő 2002-ben mutatta be először. Azóta sokfelé számtalanszor megszólaltatta szülővárosa huszonhét esztendeje elhunyt nagy írójának
líráját, az est anyagából CD is megjelent. Van, aki
erről tudhatja, milyen az, amikor Bálint Márta tolmácsolja Székely János verseit. Még teljesebb viszont
azok élménye, akik bejuthatnak a mai előadásra, és
ismét megízlelhetik a Bach-muzsikával is telített, élő
versszínház varázsát.
Bálint Márta 2016 májusában Csíkszeredában vendégszerepelt ezzel a műsorával. Akkor erről így nyilatkozott a Hargita Népe munkatársának, Csata
Orsolyának: „Székely János Semmi-soha című kötete
1994-ben jelent meg, már halála után. Ajándékba kaptam ezt a könyvet, szinte »meleg« volt még, hisz
majdnem egyenesen a nyomdából jutott el hozzám.
Kinyitottam a kötetet, a Zene című vershez nyílt ki.
Akkor egy olyan élethelyzetben voltam, hogy az én
lelkem is úgy kavargott, ahogy a költőé a versben.
Mondtam, hogy nincs igazság, nincs érték, nem az
érték győz... És annyira érdekes volt a találkozás ezzel
a költeménnyel abban az élethelyzetben, hogy elkezdtem lázasan olvasni Székely Jánost. Egész közel került hozzám. A magyar irodalom magányos óriása
volt, és a magányos jelzőt az egész életére rá lehet
mondani. Rendkívül erkölcsös ember volt, tisztességes, egyenes gerincű, aki azt hitte, hogy az emberek,
amit gondolnak, azt is mondják. Ezt az őszinteséget a
maga számára is kötelezővé tette. Ez van a költészetében is. Az ő gondolatain keresztül magamról is sok
mindent el tudok mondani.”

Minden egyéni estjével gazdagodott valamivel, és
közönségét is gyarapította sok-sok élménnyel. Marosvásárhelyen legutóbb 2016 decemberében Marina
Vlady Megszakított repülés, avagy szerelmem, Viszockij című monodrámájával aratott nagy sikert a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében. Az ünneplés
biztos most sem marad el. Az újratalálkozásig hadd
idézzük fel olvasóinknak Bálint Márta egyik önvallomását. A színművésznő honlapján is olvasható:
„Gyermekkori álmom teljesült be azzal, hogy színész lettem. A színpad varázsa nagyon korán megérintett, elbűvölt, és magával ragadott: valósággal
beszippantott a színház, és attól fogva a színészi pálya
hivatásommá vált, és szó szerint kitölti egész életemet. Számomra a színjátszás csoda és gyönyörűség
egyszerre. A színház az átváltozás gyönyörűségét kínálja, az átváltozás révén pedig néző és színész közösen élheti át a reményt hozó és olykor vigaszt nyújtó
csodát, a játék mindig változó, mindig újat és mást,
de mindig mély emberi tartalmat hordozó üzenetét.
Ezt a csodát hosszú évekig élhettem át szülővárosomban, Marosvásárhelyen, ahol felcseperedtem és ahol
színésszé értem, ahová ezer szállal kötődöm. Ott végeztem a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolát, és ott váltam vezető színésszé a helyi Nemzeti
Színházban, ahol olyan nagyszerű rendezőktől tanulhattam, mint Harag György, Hunyadi András és
Tompa Miklós. Miután családommal Budapestre költöztem, pályám fordulatot vett, és egyúttal gazdagodott is: a színészi hivatás gyönyörűségét másként
élem most meg. Viszont változatlanul minden idegszálammal arra törekszem, hogy a legjobbat adjam a
színpadon, hogy a színház csodáját és gyönyörűségét,
a reményt hozó emberi üzenetet teljes egészében átélhesse a néző, és vele együtt jómagam is.”
Legyen ez a közös élmény Marosvásárhelyen is
minél gyakoribb, előadónak és közönségének egyaránt!
(N.M.K.)
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Böngészgetem a világhálót, vizsgálgatom
az ott fellelhető márciusi lapszámokat, keresem a Kenéz Ferenc 75. születésnapjához kötődő írásokat. Kíváncsi vagyok, hogyan
reagálnak a kollégák arra, hogy már ő is elérte ezt a szép kerek évfordulót. Egy méltatást találok, a jó barát, Árkossy István
festőművész köszönti a Magyar Napló idei
3-as számában megjelent szép esszében a
József Attila-díjas költőt, akihez megannyi
közös emlék kapcsolja kolozsvári éveikből.
De persze lehet, hogy több más köszöntő is
van a magyarországi folyóiratokban, ahol
1989-től él Kenéz, csak én keresgéltem
ügyetlenül az interneten. Nincs két hete, hogy
Budapesten találkoztam mindkettőjükkel az
Örkény István könyvesboltban, de egy kötetbemutatón mindig nagy a jövés-menés, felfordulás, alig tudtunk pár szót váltani.
Születésnapi jókívánságra mégiscsak tellett
az időből, Árkossynak korábbi, Kenéz
Ferencnek közelgő jubileuma alkalmából járt
a köszöntés. Azóta már a költő is betöltötte a
bűvös háromnegyed századot. Bűvös? Így is
lehet mondani, bár nem hiszem, hogy Kenéz
így nevezné, ő nem az a lelkendező típus,
költészetére többféle jelzőt használhatunk, de
Kenéz Ferenc

Saját sróf

Ül Arany János,
mintha egy
divatjamúlt,
régi órazsebben,
megbújva,
csöndben.
S szépen, nyugodtan
méri az időnk.
Nem jelzi se csergés,
se villogás,
se ketyegés,
időnként észbe kapunk,
elővesszük,
s felhúzzuk Arany Jánost.
Van neki egy
csodálatos kis srófja,
ami odaillik
bárki két ujja
közé.
Néha elfelejtkezünk róla,
ül akkor is csendesen,
porosodik,
akár éveket is
az órazsebben.
Aztán észbe kapunk,
elővesszük,
s újra csak rajta mérjük
a pontos időt.

Ungvári-Zrinyi Kata és Fekete Zsolt a megnyitón

Kenéz Ferenc – 75

hogy fellengzős lenne, azt aligha. Vegye csak
elő az itthon, majd az anyaországban kiadott
köteteit, kedves olvasó, ismételten meggyőződhet erről, amint beszippantotta az azokban
közölt versek, önvallomások szuverén, öntörvényű, hiteles világa. És az eltelt évtizedekben készült interjúkat is érdemes újra
fellapozni, a Gálfalvi Györggyel, Lászlóffy
Aladárral, Cseke Gáborral, Ferenczes Istvánnal és más pályatársakkal folytatott elmélyült
beszélgetéseket, amelyekből szintén markánsan kirajzolódik az eddigi közel hat évtizedes
életmű és a megalkuvásra hajlandóságot nem
mutató tollforgató komoruló, de gyermeki
tisztaságát is megőrző arcéle. Nehéz az öntisztuláshoz vezető utat megtalálni, azt végigjárni, különösen nehéz annak a költőnek, aki,
mint Kenéz, önmagával örökké elégedetlen.
De nem tud, nem is akar másként viszonyulni
a világ és a költészet dolgaihoz. „A költészet
– nyilatkozza egyik interjújában – nem anynyira az igazságkeresés, az igehirdetés, a híradás, hanem minden másnál sokkal inkább a
sóvárgás birodalma, márpedig egy bizonyos
koron túl a sóvárgás helyét valami sokkal vigasztalanabb veszi át a szívben.” Ezért sem
jók talán az idő múlására figyelmeztető kerek

Tele vagyok írva,
kitöltve…

Tele vagyok írva, kitöltve,

nincs egyetlen kis üres hely se

rajtam. Megcímeztetek, föladtatok,

a szöveg a tietek, nem számított

hogy akartam, vagy nem akartam.

Sokszor és sokat vakartam, lekapartam,

ám valakik újraírtak, újra belém

írtak valamit, amit újra nem akartam,

kapartam, újraírtak, kapartam,
míg a festék átütött rajtam,

s amit mondtatok, minden betűt,

az egész szöveget, alulról

jól láthatóan a visszájára

írtam. Most lepecsételhettek,
föladhattok, így viszem szét

üzeneteteket a világban,

szétszakadóban, össze-vissza

írtan, már nem is anyag, csak

a betű vagyok, a betű, amit
visszaírtam.

évfordulók, mint ez a mostani is. Nem űzik
el az önemésztő gondolatokat. A döntéseivel
kapcsolatos kételyeket, amelyek még napjainkban is nyugtalanítják. Noha már tisztázta
magában, hogy „nem az elmenésben bizonyult gyengének, hanem az ottmaradásban”.
Nem akkor hibázott, amikor – az illúziókkal
leszámolva – kimentette a diktatúrából a családot, akkor nem volt elég erős, amikor a
rendszerváltás után nem tértek vissza a szülőföldre. A szülőváros, Nagyszalonta, a középiskolai élmények színhelye, Nagyvárad,
majd a kiteljesedést hozó Kolozsvár nem feledhető, Budapesten, Magyarországon viszont már „génmanipulált” szellemi
termékké vált a vers és környéke, létrejött a
költészet piaca. Lírikusként ezért sem érezheti igazán jól magát, a „szabadulóművész”
nem képes megteremteni szabadságát. Valószínű, hogy ezzel is magyarázható, miért Erdélyben jelentette meg könyvei nagy
hányadát azután is, hogy áttelepültek az
anyaországba. Itt vagy ott lát napvilágot mostanság újabb kötete? Erről nincs tudomásunk,
de várjuk a verseit, egyéb jellegű írásait, azokat, amiket csak ő tud megírni. Isten éltesse
sokáig! (N.M.K.)

Tükörvilágok

Hetvenötöd,
hetvennégyem,
szomszédolnak
gyalogszélen.

Árkossy mester születésnapjára
Igazam van?
Nem tudhatom,
hűvös vagyok,
mint a malom,

Jön majd más kor,
erre, másra,
s megrendülten
néz a hársra.

Ami marad,
már csak az van,
mi nem tűnik
Holdban, Napban,

Láttatsz embert,
láttatsz szentet,
furulyást és
eszementet,

Még ha túl is
a reményen,
még megcsörren
rabedényem.

Hogy volt bűn is,
nem csak érdem,
rég átsejlik
az egészen –

állnak veled
mindahányan,
úgy, mint susogás
a hársban.

Amit raktak,
fölparázslik,
ráfúj egyik,
ráfúj másik.

s nem tűnik el
ige-réven,
marad idők
igenében.

létünk múltja
idelátszik,
Barabbásig
és Tamásig.

függő minden
részecskétől,
nullás liszt a
galambvértől.

Szent-Györgyöt és
szentségtelent,
Kondor Bélát,
reménytelent,

Finom neszük
rejtjelezed,
s lezárod
az üzeneted.

Létállapotok. Valóságból növelt dózis
Fekete Zsolt munkái ötvözik a fotóművészet
és a konceptfotó módszereit. Munkássága bizonyos szempontból a szociofotóval is rokonítható, de a képek nem dokumentarista jellegűek:
a fotókon megjelenő társadalmi perifériákon
ugyan felgyülemlik mindaz, ami a centrumok
működését akár le is leplezheti, de Lovacska
képei nem csak lekövetik ezeket a jelenségeket.
Elrugaszkodnak a kvázi régészeti, konkrét lelethalmaztól, és a helyzet társadalmi valóságát a
magasba emelik.
A hatás egyszerre reális és szürreális; kulcsa
egyrészt a képi minőségre fektetett hangsúly, a
médium teljes uralása, másrészt pedig az az érzékenység, amely azokat a potenciális világokat
és létállapotokat tárja fel, melyek a konkrét valóságban pusztán lehetőségek.
A fotók helyszíne leggyakrabban a látszólag
kietlen táj: köztes tér a természeti környezete és
emberi világok között – kollektív és egyéni történetek helyszíne, mint például a Hétfák, családi
és generációs kapcsolódásoké, mint Ikland.
Néha kidolgozott lineáris narratívák is meghúzódnak a képek vagy a sorozatok hátterében –
és ez is hozzájárul a munkák gazdag rétegzettségéhez – de máskor a rögzített képek mögötti
történés egyszerűen abban merül ki, hogy a szereplő megjelenik a helyszínen; az esemény a különböző tényezők együtthatása, adott
pillanatban, adott térbeli koordináták között. Az
alanyok teljes lényükkel jelen vannak; jelenlé-

Hogy vagyunk, nem
mendemonda.
(Van, ki nekem
azt kotyogja.)

Még rám köszön
hetvenötöd.
Még visszaszól
hetvennégyem.

*A költő Árkossy István festőművészt köszöntő verse a Magyar
Napló 2018. áprilisi számából

tük nem válik illusztratívvá, de tolakodóvá sem.
Ott van az emberi alak, a karakter, egyéni kisugárzásával és teljes fizikai valójával, minden
részletében, specifikus jellege szépen kidomborodik. De a hangsúly mégsem ezeken a konkrétumokon van: az egyéni jelenlét az általános
emberi létet testesíti meg, az adott körülmények
és a helyszín plasztikus jellemzői pedig a momentum megismételhetetlenségét.
A fotókról sugárzó mulandóság paradoxikus:
miközben egy adott időpont különlegességéről
van szó, ezek a helyszín-szereplő együttállások
– a médium kettősségén túl is – időtlennek tűnnek: mindegyik olyan, mintha az egyetlen létező, örök valóságot képviselné.
Meglepő szerzői koncepció, hogy a kiállítófelületet teljesen belepik ezek a valóságok. Felkavaró ez a sok élet és realitás, a szereplők
tekintetei, amint velünk szembenézve felmutatják lelküket, a sok részlet, melyek jelentőségét
felfedezni véljük vagy a változó konstellációk
tükrében újra és újra felkutatjuk, s a néhány
plusz külső, képi vagy tárgyi referencia: az aszszociációk a Kultúrpalota freskójával, az édesapa festményével, az ablak, amelyen át a Hétfák
történeteire nyílik kitekintés... Ahogy a valóság
növelt dózisa hatni kezd, valósággal beleszédülünk.
Ungvári-Zrínyi Kata műkritikus
*Elhangzott 2019. március 27-én a marosvásárhelyi K’ ARTE Galériában Fekete Zsolt fotóművész kiállításának megnyitóján
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Egy asszimiláns feljegyzései

5

Ágoston Hugó gondolatai Székely Ervin regényéről

Érdekes könyv egy felkavaró témáról. Székely Ervin regénye az erdélyi
magyarok identitásproblémáiról szól.
Alapvonásaiban róla magáról, a szerzőről, de sok szempontból mindazokról, akik a romániai diktatúra
körülményei között szembesültek az
asszimiláció „gyakorlati” és tudati, lelkiismereti problémáival, de szembesülnek ma is, a megváltozott körülmények
között. Ami nem azt jelenti, hogy egyformák a tapasztalataink, az Egy asszimiláns feljegyzései nem teljesen
rendhagyó, de még kevésbé „tipikus”
sztori.
Nevezhetnők tehát e regényt fejlődéstörténetnek (persze szempont kérdése,
egyesek
„visszafejlődéstörténetnek” mondanák), sok iniciatikus mozzanattal – én meghagynám elgondolkoztató, helyenként komikus,
helyenként tragikus, olykor abszurd
elemekkel átszőtt elbeszélésnek. Amiből természetesen jelentés bontakozik
ki. (Paul Ricoeur: a „történetek”, az elbeszélések teszik élhetővé a világot,
behatárolt terük a jelentésteremtés elő-

feltétele.) A könyv végkövetkeztetése
pedig csak látszólag nem meglepő, valójában nagyon is az.
Regénye elején, egy amolyan indoklásban a szerző többek között ezt írja:
„Megjelennek a tények, és sehogyan
sem akarnak belesimulni a képletbe.
(...) És egyszer csak az egész átalakul
valamiféle identitáskritikává. Az
ember a racionalitásba, azt is mondhatnám, a józanságba próbál menekülni.
De ez sem jó, mert akkor ráeszmél,
hogy nem tartozik sehová.” Igen, végül
is talán ez a kérdés, másképpen megfogalmazva: tartozik-e az ember valahova, ha ide is, oda is tartozik?
Identitásunk, énazonosságunk úgyszólván egész életünkön át alakul, attól
függően, hogy milyen magatartásformák, értékek hatnak ránk. Globalizált
korunk jellemzője az identitást alakító
szereplehetőségek, -változatok soha
nem látott bősége, zűrzavaros diverzifikálódása, gyors váltakozása. Hol az
egyik identitásunk, szerepünk kerül
előtérbe, hol a másik. És hol az egyiket
próbálják megnyirbálni, hol a másikat.
Kinek milyen szerep a legfontosabb: ez határozza meg
a fő identitását. Van, akinek
fontosabb a nemzetisége,
mint a szakmájában betöltött
szerepe, vagy akár mint az,
hogy ő szülő. Különösen térségünkben az emberek kevésbé büszkék például arra,
hogy demokraták (már ha
azok), mint arra, hogy románok, magyarok, hogy éppen
milyen etnikumba születtek
bele. A fő identitásképző: a
nemzeti érzés, az dominál
mindent a mindennapokban
is, a szurkolástól az állampolitikáig. Ezt a kormányok, a
véleményformálók, a kampánytanácsosok rendesen ki
is használják: mindennapos a
választók törzsi ösztöneinek
megszólítása, a politikai korrektség maradványainak is a
felszámolása; a nép közösségi eszméjéről, a szélesebb
társadalmi rétegek számára
fontos ügyekről lemondva a
politika identitáskasztokra

Lapozó

Mondjátok: nem voltam elég./ Nem voltam bölcs, sem kiváló, előrelátó,/ nem voltam
elég tetterős, se bátor./ Bátorság nem fogan
magától,/ azt kínnal termi meg a félelem:/
gyötrődő kagylóban porszemből gyöngy
terem. (Balla Zsófia). Millióan tudnak nélküled élni,/de egy nem, akit egyedül te őrzöl./
Ha nem vagy itt, hiányzol az időből// már ma,
és holnap, holtan mindörökké. Háromszor hét
esztendőnk azt meséli,/ hogy nincs egy perc,
mely egyedül megérné. (Báthori Csaba). Az
órám szerint két perccel hét előtt jártunk. A

osztotta a társadalmat, radikálisabb
képviselői a diszkriminációig és az
erőszakig menően türelmetlenek a más
identitásúakkal, más gondolkodásúakkal szemben. Figyelem, messze nem
(csak) a „románokról”, Romániáról
van szó!
Anélkül, hogy a tudatos állami identitáspolitikával különösebben foglalkozna, hiszen nem tanulmányt ír,
Székely Ervin fontos szerepet szán
könyvében a szurkolásnak és a politikának mint meghatározó identitásképző magatartásformáknak. És ez
nála nem csupán a fontosra való írói ráérzésből fakad, hanem élethelyzeteiből
is: abból, hogy éppen milyen mélységeibe merült el az etnikai-kulturális
asszimiláció örvényeinek.
Az ember asszimilánssá saját alapértékeinek, identitásának feladásával
válik. Ez lehet önkéntes is, gyakrabban
történik békés vagy erőszakos beolvasztás útján. Mindezek persze sem a
valóságban, sem Székely könyvében
nem vegytisztán, bedobozolhatóan jelennek meg: minden nagyon össze van
keveredve. És minél szövevényesebb
az egész, a szerzőt – kiskamasz korától
meglett értelmiségi státusza eléréséig –
annál intenzívebben foglalkoztatják
ezek a dolgok: jönnek, egyik a másik
után, mint egy utazás állomásai... ezért
neveztem könyvét iniciatikusnak (is).
Ha asszimilánsnak azt tekintjük, aki
nemzeti identitást váltott, akkor Székely Ervin természetesen nem asszimiláns. A magyar kultúra nem veszett el
számára, „megvan” neki Arany Jánostól és József Attilától Spiró Györgyig
mindenki, és ő is „megvan” a magyar
kultúra számára. Hogy mégis miért
Egy asszimiláns feljegyzései a regényének a címe? Nos, biztos vagyok
benne, hogy amikor Székely Ervin a
könyvéről beszél a bukaresti magyar
adásban, elmondja ezt is, és elhelyezi
újabb regényét a többi sorában – mert
a regényei esetében is nyugodtan beszélhetünk fejlődéstörténetről.
Forrás: Bukaresti Rádió magyar
nyelvű adása / Vélemény, 2017. október 1.
*Elhangzott 2019. március 26-án a
marosvásárhelyi Bernády Házban lezajlott könyvbemutatón

feleség már az utcán strázsált, kezében seprűvel araszolt előre, és cingár urához képest
egészen olyannak tetszett, akár egy birodalmi
lépegető. Időnként megtorpant, gyanakvón
rám szegezte tekintetét, egyszersmind az ura
felé nézett, mintegy segítséget várva a következő lépést illetően, majd miután nem érkezett fölhatalmazás, indokolatlan lassúsággal
folytatta a sepregetést. (Kiss László). Kincsesbányámat neked adnám/ ha tudnád mi és
merre van/ a csillék merre és az aknák/ és
minden szónak szene van// kincsesbányámat

Smaranda Enache és Simó Márton dedikál március 27-én a marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében a Mi,
székelyek és román barátaink című kötet bemutatóján. Fotó: Farkas Antal

Ariadne XXIII.

A 22. Ariadne kiállítás egyik részlete

Nyílik a textilművészek marosvásárhelyi kiállítása. A hagyományos rendezvény immár 23. alkalommal kerül a megyeközpont közönsége elé, és mint mindig, a tradíciókhoz is
ragaszkodik, de a folytonos megújulást is szorgalmazza. Az
ország számos művészeti központjából, a helyiek mellett Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Déva, Iaşi alkotói közösségéből
mintegy félszáz művész nevezett be a Romániai Képzőművészek Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókjának idei tárlatára.
Az ünnepélyes megnyitóra április 2-án, kedden 18 órakor
kerül sor a Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában. Ez alkalommal díjazzák azokat a textilművészeket, akik az előző
Ariadne kiállításon munkáikkal a legtöbb voksot kapták a közönségszavazáson.

reád hagynám/ hiszen még annyi szén van
ott/ érzem az idő furcsán hat rám/ hogy már
a határon vagyok. (Demény Péter). A csend
próbál utat törni magának a szózuhatagban.
Türelmesen, hosszan tűrően, a béke kedvelőjeként – mondhatni pacifista módjára –, szerényen, elnézőn, már-már empatikusan.
Valljuk be, ezekkel a tulajdonságokkal nem
lehet teret nyerni. Csak a világűrben. Ott meg
nincs ember, és az arrafelé keringő atomoknak pedig teljesen mindegy, hogy csend van,
vagy sem. Az sem változtatna túl sokat ezen
a tényen, ha valaki egész álló nap libahangon
kornyikálna. Vicces lenne, de a körülményeket tekintve mégiscsak lényegtelen. A csend
tehát kisebbségbe szorultan, marginalizálódva, a társadalom számkivetettjeként tengeti életét. (Magyary Ágnes). Mindenki
mondja a magáét/ társalgás ma sem jött létre/
az egymást megsemmisíteni/ igyekvő emberek gyülekezetében// amely már csak a kíváncsiságban/ és a kárörömben keres békét/
amely már csak a kíváncsiságban/ és a kárörömben talál békét. (Debreczeny György).
És milyen furcsa, milyen idegen volt az
arcom, mennyire koravén, a szemgolyóm
mennyire finoman remegő, körötte a fehérje
mennyire vörös. Ha először látnám magam,
akkor is rögtön felismerném, hogy mi a helyzet. Valami nem megy. Valódi mélységeibe
még nem volt időm belesüppedni, a lélekjelenlét még kint harcol a barikádokon, de jön

már, jön a fekete szárnyú igazság, a tükörteremben remegő király nyakán már érezni a
hóhérpallos hűvösét. Üdv legyen neki, mikor
a gall kakas szava szól. (Voloncs Attila).
Hálám, mint szentjánosbogár,/ parányi jelzőlámpa stopja,/ reményromok füstölgő hamván/ felizzó szikrák száza lopva// tán nyelvet
öltögetve villan/ világhuzatos kapurésre,/ köszönöm mégis, hogy beláttam/ a mámorító
mindenségbe. (Eszteró István). A vénasszonyok ott ülnek a padon, a katona fegyelmével
őrködnek a poszton, aszott bőrük a szemük
körül mintha még szorosabbra vonná a láthatárt, úgy néznek át rajtunk, világ csúfságán.
Nem fogadják a köszönésem, még az enyémet se fogadják. Persze, jól tudom, hogy a
hátam mögött, amint belépek a boltba, rögvest összeborulnak. Mint a habok a végtelen
türelmű tengeren. Vég nélkül susognak, csak
susognak, susognak. (Efhádez Gízá). Az előadás a legparányibb része az igazi találkozásnak. Minden, ami számít, utána valósul meg.
Amikor mindenki fedezékbe vonul, önmagába. És hallgatásával beszél igazán. Székely
János hallgatását magával vitte a halálba.
Minden más itt maradt. Úgy bánt el velünk,
mint önmagával. (Henn János). Új látomássá
rendeződnek a föld, a fák, a csillagok./Világ
lesz még, de más világ lesz hiánytalan, ha
meghalok. (Székely János). Látó, 2019. március.
(Knb.)
Támogatók:

6 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________________ MÚZSA ______________________________________ 2019. március 30., szombat
Nem biztos, hogy ezt így mindenki érti.
Azok többnyire igen, akik vegyes román–magyar közegben élnek. A szónak, amelyet a
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem docense, Magyari Sára újságíró tavaly megjelent könyvének címébe emelt, többféle
értelmezése van. Elsődleges talán a jeladás,
valamilyen eseménynek, történésnek a hirdetése. De – számunkra legalábbis – alighanem
fontosabbak a jelképi megközelítései, azok a
szimbólumok, amelyek a szóhoz, fogalomhoz kapcsolódnak. Erre még visszatérünk a
továbbiakban. Előbb azt szögezzük le, hogy
a MÚRE (Magyar Újságírók Romániai Egyesülete) és a Holnap Kulturális Egyesület
együttműködésében kiadott kötet, a Takázás
hasznos és sikeres kiadvány. Mint a nyelvi
kérdésekkel foglalkozó könyvek általában, ez
is joggal keltheti fel az olvasók figyelmét. És

Magyari Sára takázása

az eddigi bemutatók élénk és elismerő sajtóvisszhangja szerint kedvező is a kötet fogadtatása.
Nagyváradon,
Kolozsváron,
Temesváron, Aradon, Nagyszalontán ismerhették meg eddig az érdeklődők. A találkozókon a kiadványt szerkesztője, Szűcs László
költő, a Várad folyóirat főszerkesztője méltatta, az egybegyűjtött írások kapcsán önvallomásra is késztetve a magáról nyelvészként
is mind többet hallató szerzőt. Az alábbiak
valószínűleg lapunk olvasóit is meggyőzik,
hogy érdemes beszerezni a kötetet.
Rácz Éva, a MÚRE elnöke így tömöríti beajánlóját a könyv nyitó fülszövegébe:
„Nyelvhelyesség és nyelvi átjárások (kontaktusjelenségek) többnemzetiségű környezetben. Mindez benne van Magyari Sára
Takázásaiban – és már kötetének címe is „erdélyimagyarul” szól. Rólunk szól, nekünk
szól, a bővebben értelmezett, külföldről megnevezett Erdélyről és Erdélynek. Arról és
annak, amelyben benne van a Partium és a
Bánság az összes nemzetiségével és mindazzal, amit ez nyelvileg jelent 2018-ban. Ismerjék meg, ízlelgessék, és gondolkodjanak el
rajta: rajtunk is múlik, hogy nyelvünk ízei
megmaradnak-e.”
Farkas-Ráduly Melánia, a Népújság egykori munkatársa, aki jelenleg Temesváron él,
az ottani könyvbemutatóról többek közt ezeket emelte ki a Heti Új Szó január 24-i tudósításában:
„Itt vagyok itthon, a Bánságban, a Béga
partján, ez a közeg éltet – vallja magáról Magyari Sára, aki január 21-én, hétfőn mutatta
be legújabb könyvét Temesváron... A Takázás
három nagy fejezete (Viszonyítás, Nyelvvész,
Lebegők) háromféle szerzői attitűdöt vonultat
fel: a tanárét, a nyelvészét és a publicistáét.
Voltaképpen olyan írásokról van szó, amelyek különböző médiafelületeken, az E-nyelv
Magazinban, a Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete honlapjának Nyelvvész, illetve a
Nyugati Jelen napilap Álláspont, Jelenidő,

Tisztán tudományos talajon című rovataiban
jelentek meg, majd egyetlen könyvben forrtak egységes egésszé. A szerkesztéssel Szűcs
László újságíró, költő, a Várad folyóirat főszerkesztője foglalkozott, aki később a
könyvbemutatókon is csatlakozott a szerzőhöz. Kettejük beszélgetéséből derült ki az is,
hogy mi rejtőzik a szokatlan cím mögött. A
takázás nem más, mint a román toacă igésített
változata; magyarul faharangként, szimandronként és tókaként is emlegetik. Egy hangszer, amelyet többnyire fából, elvétve fémből
készítenek, és két, kalapácshoz hasonló
tárgygyal ütögetik.
Másodlagos jelentése szerint „a tóka funkcióváltást jelent: olyan faléc, amely vízszintes
helyzetbe kerülve valami hídszerűséget mutat
– bár inkább csak palló lesz -, de mégis összekötő elem szakadékok peremébe kapaszkodva, felvállalva a közöttiség helyzetét;
kötés a két oldal között, mely két világ(látás)
kapcsolatát és határhelyzetét hozza elő” – olvasható a könyv hátlapján. Magyari Sára metaforikus jelentést is kapcsol a takázáshoz: a
kisebbségi létet, a másodlagosság érzetét, a
szegénységet, de az egyszerűséget is.”
A kötet minden nemzedéket képes megszólítani. A Partiumi Keresztény Egyetem
magyar szakosainak a blogja is ezt tanúsítja.
Kulcsár Edmond II. éves angol–magyar szakos hallgatójának a recenziójából idézünk.
„Az első rész a magyarországi E-Nyelv
Magazinban publikált rövid történetek, tapasztalatok gyűjteménye, melyek leginkább
nyelvészeti kérdéseket feszegetnek, magyaráznak meg vagy esetenként vetnek fel (lásd
pl. a Társalgási tabutémák ünnepekkor című
szöveget). Itt ütik fel a fejüket talán a leginkább azok a regionális nyelvi tapasztalatok
(gondolok itt nemcsak a többnyelvű közegre,
s ezen belül a román és magyar nyelvi kapcsolatokra, hanem kifejezetten a magyar
nyelv különböző dialektusai közötti különbségek problematikájára is ebben a régióban),

Kitüntették a Bekecs együttes vezetőjét

tevékenysége a Nyárádmentén eléggé látványos, és
nagyon örülök, hogy ezt értékelik is. Úgy gondolom,
a nyárádmenti közösségért folytatott tevékenységért,
a néptánc, népi kultúra megőrzéséért, ápolásáért, továbbadásáért végzett munka állhat a jelölés mögött.
Az elismerés megtisztel, és megerősít a hitemben,
hogy ezt a munkát érdemes folytatni, nem öncélú a
tevékenység, eljut az emberek tudatába, és értékelik.
Gligor Róbert László
Ennek örülök.
– Mióta foglalkozol az együttessel?
– Hároméves szünet után, 2007-ben indítottuk
– Hogyan fogadtad a hírt?
– Megtisztelőnek tartom, hogy ilyen fiatalon je- újra az együttes tevékenységét, azóta töretlenül műlöltek erre a díjra, úgy tudom, a többiek mind időseb- ködik. 2012-ben indítottuk el a Nyárádmente több
bek voltak, sőt volt post mortem díj is. A Bekecs községében az oktatási programunkat, a Bekecs
nagycsoportjából a táncosok kijárnak gyerekcsoportokat oktatni. Most már vannak olyan
együttesek, amelyek hét-nyolc éve működnek
és fejlődnek, többgenerációs csoportokról van
szó.
– Hogy érzed, mennyire tartja magáénak
a Nyárádmente a Bekecs együttest?
– Kedvelés szintjéig mindenki a magáénak
tudja, empátiával viszonyul hozzá, de úgy
gondoljuk, főleg ami az oktatási programunkat illeti, hogy elkelne a nagyobb támogatás
a pedagógusok, önkormányzati vezetők, a közösség véleményformálói részéről, és akkor
könnyebb volna összetartani a csapatokat és
folyamatosan biztosítani az utánpótlást. Ezen
kellene javítani, hogy ne csak tánccsoportok
létezzenek, hanem legyenek kis közösségek
is, mert ez hozzájárulhat a faluközösség felépüléséhez. Sok esetben nincsenek közös tevékenységek, nem járnak össze már az
emberek, és ez – a pénzhiányon felül – sokat
árt egy faluban. A falvaknak a „lelkét” kellene
rendbe tenni. A közösség építése mindennél
fontosabb: fontosabb az aszfaltozásnál, az
épületek falánál, s ezen kellene javítani a
Nyárádmentén, hogy megmaradjunk erős közösségnek. Mi a művészet oldaláról próbáljuk
sugallni ezt, az előadásainkkal értéket teremteni.
– Úgy érzed, hogy ez a díj a csoport számára is elismerés?
– Mindenképp. Ezt nem én egyedül érdemeltem ki. Az, hogy én felügyelem, irányítom, az egy dolog, de csak a csapattal a hátam
mögött tudom csinálni, és ezért ez a díj szerintem nekik is szól.
Benő Barna Zsolt a Legendák kertjében című előadásban

Könyv és Gyertya díjat ítélt oda a megyei
RMDSZ Benő Barna Zsoltnak, a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes vezetőjének. A
díjat március 15-én adták át, a 14 kitüntetett között a legfiatalabb volt a 32 éves Benő
Barna Zsolt. Az együttesvezetőt a díj jelentőségéről kérdeztük.

amelyeket erőteljesen „érezhet a bőrén” minden nyelvi-kisebbségi helyzetben élő polgár
Erdélyben, itt a Partiumban vagy akár a Bánságban...
A második rész a mure.ro, illetve a Romániai Magyar Sajtó Nyelvvész rovatában publikált szövegeket tartalmazza. Itt leginkább a
sajtóval kapcsolatos problémák, a sajtónyelv
kérdései vetülnek fel; mi az, amit
írhatunk/mondhatunk, és hogyan tegyük azt.
Az előző részhez hasonlóan itt sem nyers a
közlésmód: a mindennapok általános tevékenységeihez kötődik szinte minden tapasztalat és megállapítás (Horváth Gizellát – a
kötet egyik lektorát, szerk. megj. – parafrazálva olvasás után azon gondolkoztam, hogy
mi az, ami nem történt meg Magyari Sárával), bár itt jelentősen nagyobb mértékben
lelhető fel a tanítói szándék.
A harmadik, Lebegők c. rész ezektől eltérően sokkal lazább hangvételű, közvetlenebb
és szubjektívebb, véleményeket formáló (Báránykérdés: enni vagy nem enni) és tanácsokat adó (Rendelt idő) szövegeket tartalmaz.
A kötetben ezek mellett, mindhárom részben átfogóan több hang szólal meg, ahogy azt
Szűcs László is elmondta a bemutatón: a
tanár, az újságíró, a szépíró, illetve Horváth
Gizella elmondása, és az én saját olvasói tapasztalatom alapján is, a nő és legfőképp a
nyelvész. Azáltal, hogy nyelvészeti kérdések
vannak megközelítve rövid történeteken keresztül (hol a mindennapokból kiragadva, hol
a sajtó nyelvhasználatát megfigyelve), mindezek pedig egy (ismét a lektort idézve)
„sárás”, ironikus, néhol szarkasztikus megszólalásmóddal keverednek, végül minden
esetben megteremtik a tanulságlevonás lehetőségét. Maga a tény is, hogy a történetek, tanulmányok különböző felületekre íródtak
(rövidek és tartalmasak), teljesen élvezhető
és könnyen olvasható írásokká teszi ezeket
bárki számára (mondhatni, nehéz letenni a
könyvet).” (nk)

Értelmezett relációk –
MAMŰ via Gyergyószárhegy

A cím sejteti, itt valamilyen kapcsolódásról van szó. Kiállítás lett, lesz
belőle. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ hozza el a
marosvásárhelyi Bernády Házba egyik érdekes tavalyi tárlatának kiegészített anyagát. Annak a kiállításnak volt az Értelmezett relációk a címe.
A budapesti MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület tagjai mutatták be a
témához kötődő munkáikat. Az együttműködés egy hosszú távú elképzelés eredménye, melynek köszönhetően a MAMŰ évente alkotótábort szervez tagságának a gyergyószárhegyi művésztelepen. Az ott készült
alkotások értékesen gazdagítják a művésztelep műgyűjteményét. A múlt
nyári táborozáson tizenkét művész vett részt, de az eltelt év során más
MAMŰ-tagok is megfordultak a művésztelepen, az ő munkáikat is csatolják a Vásárhelyen bemutatandó anyaghoz. Így 18 alkotó műveivel találkozhat a helybeli közönség a Bernády Házban.
A kiállítás április 4-én, csütörtökön 17 órakor nyílik meg. Az eseményt
Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Központ menedzsere és Ferencz Zoltán, a központ művészeti vezetője méltatja. Házigazda Nagy Miklós
Kund.

2019. március 30., szombat_____________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY ______________________________________ NÉPÚJSÁG
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 áron kapható. Az árak a
héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei: 0732-810-075, 0745100-003, illetve 0744-500-773. (21151)
Az élet elmúlik, de az emlékek

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

élnek, „amíg élünk, szívünkben

őrizzük őket”.

Fájó szívvel emlékezünk március

30-án a drága férjre, édesapára,

0745-793-465.

(12/2010-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-

107. (4/1718-I)

harmonikaajtókat.

214-586. (8/1722)

VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab

lemez, cserép), szigetelést, ácsmun-

kát és bármilyen más munkát. Tel.

0748-669-239. (4/1837-I)

javítását,

bádogosmester

készítését,
csatorna

vállalja

szerelését

Tel.

0756-525-549. (1749)

JÓZSEFRE (KÁROLY) (volt agrár-

mérnök a nyárádtői zöldségesfar-

mon), aki 1999 novemberében

távozott el tőlünk, 65 éves korácsendes!

Testvére,

és szeretett felesége, Klára Zsu-

zsánna. (18/2018-I)

készítését

és

0743-903-910,

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)

Emlékezzünk BARTA IMOLÁRA,

aki egy éve tragikus hirtelenség-

gel elhunyt. Nagynénémet utolsó
pillanatáig

ápolta,

gondozta

Klaudiával és Ildikóval együtt,

ezért örök hálával gondolok rá.
Legyen

nyugalma

Andika. (v.-I)

csendes!

Szomorú szívvel és mély fájda-

lommal emlékezünk március 30-

án a cserefalvi FÜLÖP ANTALRA
halálának 2. évfordulóján. Nyugodjon békében! Szerettei. (mp.)

emlék.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,

Inkább a szép dolgokon kacagja-

Ha telihold van, az értetek raS azt jelenti, hogy boldog vagyok.

Ha hullócsillag száll az éjféli
égen,

Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,

Hiszen szívetekben jó helyen vagyok…”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj és édesapa,
RAVASZ ENDRE

án örökre megpihent. Búcsúzik

tőle felesége, Enikő és lánya,
Beáta. Nyugalma legyen csen-

des, pihenése áldott! (2/2026-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett vejünktől, RAVASZ ENDRÉ-

TŐL. Apósa, András és élettársa,
Irén. (2/2026-I)

Szomorúan emlékezünk néhai

özv. ZSIGMOND PIROSKA, a

drága édesanya és nagymama

halálának 10. évfordulóján. Ál-

dott, szép emléke szívünkben

örökre él. Leánya, Magdus és
unokája, Orsika. (9/2034-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Jusson eszetekbe a sok szép

életének 49. évében március 28-

és

szerelését különféle anyagokból, cserépátforgatást.

a harasztkeréki OROSZ-RUSZU

Tel.

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

bádogtető

tett férjre, testvérre és édesapára,

Ruszu György, fia, ifj. Rusu Iosif

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

TETŐFEDŐ

Ezen a tavaszon emlékezünk 85.

születésnapja alkalmából a szere-

godalma

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

békében, drágánk! (-I)

ban. Emléke legyen áldott, nyu-

MINDENFÉLE

Ha szép idő van, és kék az ég,

gyog,

meke és azok családja. Nyugodj

ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej. Tel.

0740-570-753,

ragyogok!

18 éve a kegyetlen halál kiraga-

szerető felesége, három gyer-

(14/1881-I)

Hiszen Napként az égen nektek

tok!

dott szerettei közül. Emlékezik rá

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-206-683.

vagyok,

apósra, nagyapára és dédapára,

id. ZÓLYOMI JÓZSEFRE, akit már

ADÁSVÉTEL

„Ne fájjon nektek, hogy már nem

Megtört szívvel búcsúzunk sze-

retett

sógorunktól,

ENDRÉTŐL.
Szövérfi

(2/2026-I)

Zsolt

és

RAVASZ

családja.

ELHALÁLOZÁS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-

Őszinte részvétünk Siklódi

RAVASZ ENDRÉTŐL.

lesége, IRMA elhunyta alkal-

tett gyermektől és testvértől,

Édesapja,

József,

édesanyja,

Jolán és testvére, Magdolna.
(2/2026-I)

Józsefnek és családjának femából. Kovács Imre és a

kanadai nyomátiak. (v.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(21095)

MEZŐCSÁVÁSI FINOMMECHANIKAI MŰHELYBE ALKALMAZOTTAKAT keresünk. Érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel. 0749-205-427 vagy e-mail:
office@elitex.ro (21090-I)

SZENDVICSKÉSZÍTŐT alkalmazunk. Tel. 0741-215-738. (63456-I)

Közlemény
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Idén május 13–19. között kerül sor a XXIII. Marosvásárhelyi Napokra. Ebből az alkalomból Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala felkéri az összes sportegyesületet
és sportklubot, amelyek részt kívánnak venni a sportprogramban, hogy nyújtsák be programjavaslataikat a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal kulturális, sport-, ifjúsági tevékenységek és lakásügyi osztályán, a 77-es irodában. A javaslatok benyújtási határideje
április 15.
Dr. Makkai Gergely alpolgármester
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
- 0265/212-971
• Dora Medicals
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
- 0365/404-664
hidegtálak készítése
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- 0265/215-702
- hideg víz-csatorna
- 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
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741-235-239,
• Thomas Hux sofőriskola
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
e-mail: info@maori.ro
www.maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
- 0265/255-092
9–17 ó.
- 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.

Szováta Város Polgármesteri Hivatala

Álláshirdetés

A 2011. évi 286-os számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelye első
bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szerződéses tanácsadó-menedzseri állás betöltésére a turisztikai információs részlegre, a polgármester szakapparátusa keretében.
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetés Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek,
iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata,
amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében előírtaknak.
Sajátos részvételi feltételek:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával, turizmus vagy földrajz
szakirány
– szakmai tapasztalat legkevesebb három év.
– legalább egy idegen nyelv (angol, német vagy francia) ismerete
– haladó szintű számítógép-kezelési ismeretek
– turisztikai információs vezetői képzésről szóló bizonylat.
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő
lejárta után;
2. írásbeli vizsga április 15-én 11 órakor, a polgármesteri hivatal
székhelyén;
3. állásinterjú április 16-án 10 órakor, ugyancsak a polgármesteri hivatalban.
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester
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Marosvásárhely megyei jogú város

versenyvizsgát szervez egy megüresedett állás betöltésére
az üvegházak, parkok és zöldövezetek 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 (gépkocsivezetői) állás – karbantartási és szállítási csoport

Sajátos feltételek:
– általános/középfokú tanulmányok
– szakmai gyakorlat: legalább 5 év
– gépkocsivezetői jogosítvány: B, C, E kategória

A versenyvizsgát az üvegházak, parkok és zöldövezetek ügykezelősége közszolgálat székhelyén
(Prut utca 24. szám) szervezik, és magába foglal:
– gyakorlati vizsgát;
– interjút.

A versenynaptár:
– április 15., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási határideje;
– április 22., 10 óra – gyakorlati vizsga;
– április 30., 10 óra – interjú;
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia megtalálható az intézmény honlapján, a
www.tirgumures.ro-n.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám), a 85ös számú irodában, valamint a versenybizottság titkáránál a 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellékén
igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester

Az ALDE Maros megyei szervezete
támogatja a „Védd meg
a városodat!” kampányt
Írj alá te is városod projektjeiért!

Csatlakozunk a Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere által
indított „Védd meg a városodat!” kampányhoz.
Évek óta látjuk azokat az akadályokat, amelyekkel szabotálják Marosvásárhelyen a fontos projektek megvalósítását. Ha egyesítjük erőnket, a dolgok megváltozhatnak! Ezért döntöttünk úgy, hogy
csatlakozunk és aláírásgyűjtéssel támogatjuk a város projektjeit, ami,
biztosak vagyunk benne, hogy számítani fog, és fontos vészjelzés lesz
a marosvásárhelyi döntéshozói testület számára.
Kérünk, írd alá te is: a főtéren a virágóránál, a Diamant parkban, a
Fortunánál az autóbuszmegállóban, Meggyesfalván a Record parkban,
az Egyesülés negyedben a Darina üzlet előtt hétfőtől péntekig 12 és 18
óra között, szombaton és vasárnap a Somostetőn 12 és 18 óra között.
Oprişcan Doru, az ALDE Maros megyei elnöke

(fizetett hirdetés)

Leaszfaltozták a marosvásárhelyi
Méh utcát

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának Műszaki Igazgatósága ezekben a napokban munkatelepet nyitott a Meggyesfalvi negyed övezetében is. „A munkatelep-felelősökkel kilátogattunk a helyszínre,
hogy ellenőrizzük a Méh utca aszfaltozásának menetét. Ez az utca köti össze a Raktár utcát és a Băneasa
utcát. Köszönetet mondok a környék lakóinak és a gépkocsivezetőknek, akik a munkálatok idején figyelembe vették a forgalomkorlátozásokat” – fogalmazott Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója. Szeretném bejelenteni, hogy az elkövetkező időszakban elkezdik az aszfaltozást a Kultúrház utcában is, a Körös
és a Prut utcában pedig felújítják a járdákat.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya

Aranylakodalom

Idén május 13–19. között kerül sor a XXIII. Marosvásárhelyi Napokra. A városnapok keretében május 16-án,
csütörtökön megszervezik az ARANYLAKODALMAT.
Az Aranylakodalom elnevezésű rendezvényen azokat a marosvásárhelyi lakcímmel rendelkező párokat ünneplik, akik idén ünneplik
házasságkötésük 50. évfordulóját.
A rendkívüli esemény iránt érdeklődő házaspárokat kérjük, iratkozzanak fel április 15-éig a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
kulturális, sport-, ifjúsági tevékenységek és lakásügyi osztályán, a
77-es irodában. Hozzák magukkal a személyazonossági igazolványaik fénymásolatát, a házassági bizonyítvány fénymásolatát, valamint az eredeti okiratokat.
Dr. Makkai Gergely alpolgármester

