
Egyhetes honismereti táborba érkezett 
a nyárádmagyarósi iskolába a budapesti 
Kolping Katolikus Általános Iskola, Gim-
názium és Sportgimnázium diákcsa-
pata. Idén kimondottan hegyvidéki 
környezetben töltötték napjaikat a ven-
dégek, és maradandó élményekkel tér-
nek haza a következő, nem is távoli 
viszontlátásig. 

A két tanintézmény 2013-ban létesített kap-
csolatot, a következő évben pedig alá is írták a 
testvériskolai megállapodást, amelynek alapelve 
az, hogy a magyar nemzeti kultúra következetes 
integrációja nélkül nincs erdélyi kultúra, de az 
erdélyi kultúra nélkül sincs magyar nemzeti kul-
túra és lelkiség. A bekecsalji iskola számára na-
gyon fontos, hogy olyan majdani felnőtteket 
neveljen, akik ismerik a történelmüket, erős 
nemzeti öntudattal rendelkeznek, hogy első-
rendű állampolgárokként tudjanak megmaradni 

szülőföldjükön, és ők is ilyen gyerekeket nevel-
jenek majd. Ezért választottak anyaországi test-
vériskolát, amellyel közös programok révén 
szoros kapcsolatokat létesíthetnek, megismer-
hetik egymás szokásait, együtt ápolhatják közös 
anyanyelvüket, és minőségi oktatási programo-
kat valósítanak meg. 

Kezdetben voltak fenntartásaik, hogy meg 
tudnak-e felelni a másik fél elvárásainak, hiszen 
kis létszámú iskola a nyárádmenti, a diákok  
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Új zenei fesztivál  
a Teleki-kastélyban 
Érdekesnek és tartalmasnak ígérkező 
eseményre látogathatnak el hamaro-
san a magas kultúra kedvelői: Gernye-
Fest 2022 címmel zenei fesztiválnak 
ad otthont július 10-én, vasárnap 12 
órától a gernyeszegi Teleki- 
kastély. 

____________2. 
Zárul a fesztivál 
Kisvárdán 
A versenyelőadások keretében tizen-
három produkciót láthatott a kisvárdai 
közönség, a hallgatói program két elő-
adása mellett a kínálatban volt még 
gasztroszínház, kulturális-kulináris est, 
zenés műsor és Omega-musical. 

____________3. 
Pokorny Attila 
újabb alkotása  
Kápolnásnyéken 
A frissen felavatott kápolnásnyéki Liszt 
Művészház homlokzati falán díszeleg 
immár a zeneszerzőről mintázott mar-
káns bronzplakettje. Mint írja üzeneté-
ben, magyarhonban ez már a hatodik 
köztéri emlékdomborműve. 

____________4. 
Papp József  
marosvásárhelyi 
tárlata 
A marosvásárhelyi Bernády Házban 
2008-ban rendezett legutóbbi kiállítá-
sán Papp József méretes, nagy dísz-
kerámiáiból is láthattunk néhányat, de 
inkább csak ízelítőként villanthatta fel 
művészetének ezt a vonulatát. 

____________6.

Identitáserősítő gyermektábor Nyárádmagyaróson 

Minőségi oktatási programok

A KIVÁLTSÁGOS



Érdekesnek és tartalmasnak 
ígérkező eseményre látogat-
hatnak el hamarosan a 
magas kultúra kedvelői: Ger-
nyeFest 2022 címmel zenei 
fesztiválnak ad otthont jú-
lius 10-én, vasárnap 12 órá-
tól a gernyeszegi Teleki- 
kastély. A sepsiszentgyörgyi 
Liszt Intézet és a Fejes  
Művészeti Akadémia szerve-
zésében sorra kerülő Ger-
nyeFest Zenei Fesztivál 21 
óráig tart, a különleges, egy-
napos fesztiválra a klasszi-
kus, a népzene, a jazz  
és a különleges történelmi 
helyszínek kedvelőit vár- 
ják.  

Július 10-én rendhagyó filmbe-
mutatóval, kamaraesttel, az akadé-
mia mentoráltjainak koncertjeivel 
és izgalmas, a zenei határokat át-
lépő produkcióval várják az érdek-
lődőket a Teleki-kastélyban 
megrendezendő GernyeFesten. 

Az eseménysorozat programja: 
12:00–16:00 óra – Népzenei csa-
ládi programok az Erdélyi Hagyo-
mányok Háza szervezésében. 
Gyerektáncház, marosszéki ének-
oktatás, kézműves-foglalkozás, 
élőszavas mesemondás, valamint 
pártakészítés-workshop Jánosi 
Ágnes vezetésével. 

16:00–17:45 óra – Növendék-
koncert: a Fejes Akadémia fiatal 
tehetségeinek koncertje a Maros-
vásárhelyi Művészeti Líceumból 
és Nagyszeben, Sepsiszentgyörgy 
művészeti iskoláiból, a kolozsvári 

egyetemről. Moderátor: Fejes 
Krisztina zongoraművész, a Fejes 
Művészeti Akadémia Egyesület 
elnöke. 

18:30–19:30 óra – Kamarakon-
cert: Óriások intim hangulatban. 
Moderátor: Szebeni Zsuzsa, a 
Liszt Intézet Magyar Kulturális 
Központ (Sepsiszentgyörgy) igaz-
gatója. Közreműködik: Fejes 
Krisztina (HU) – zongora, Szabó 
Gábor (ES) – hegedű, Wenting 
Kang (CH/ES) – brácsa, Onczay 
Zoltán (HU) – gordonka. Műsor: 
Schumann: Három románc, op. 
94, Brahms: Scherzo a FAE szo-
nátából, Szokolay Sándor: Gor-
donkaszonáta, Ravel: Tzigane, 
Dohnányi Ernő: Szerenád – Vonós 
trió, Liszt Ferenc: VIII. Magyar 
rapszódia. 

20:00–21:00 óra – Celectro – 
Zenei világok összefonódása.  
Közreműködik Onczay Zoltán 
csellóművész, Lantos Zoltán jazz-
hegedűművész és Andrew J., az 
élő elektronika mestere. Bach és 
klasszikusok, indiai zene, kortárs 
és jazzimprovizáció, deep electro-
nics. Stílusok összefonódása Bach 
zenéjén keresztül az indiai rágán át 
egészen a kortárs és jazzimprovi-
zációig, elektronikus alapokon ki-
teljesedve.  

Jegyek a szabad helyek függvé-
nyében a helyszínen vásárolhatók. 
Jegyár: 15 lej, gyermek-diák (18 
éves korig) jegyár 5 lej.  

Jegyekre előregisztráció a ger-
nyefest@gmail.com e-mail-címen 
lehetséges. (Knb.) 

Ma OTTÓ,  
holnap KORNÉL és SOMA napja. 
KORNÉL: latin eredetű férfinév, a 
Cornelius nemzetségnévből. Jelen-
tése: somfa vagy szarv.   
SOMA: a nyelvújítás korában alkotott 
név szintén a som szóból, a Kornél 
magyarítására. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 1.

1 EUR 4,9461
1 USD 4,7286

100 HUF 1,2398
1 g ARANY 273,0029

 

IDŐJÁRÁS 
Zivatar lehetséges 
Hőmérséklet: 
max. 33 0C 
min.  17 0C

2., szombat 
A Nap kel  

5 óra 34 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 19 perckor.  
Az év 183. napja,  

hátravan 182 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Új zenei fesztivál a Teleki-kastélyban 
GernyeFest 2022

korlátozottabb anyagi lehetőségű 
családokból számaznak, de tudták 
azt, hogy diákjaiknak szükségük 
van a budapesti gyerekre, és ez for-
dítva is igaznak bizonyult. Így sike-
rült minden évben előteremteni a 
szükséges anyagi feltételeket, és 
csak a járvány miatt maradt ki egy 
évre a találkozás. A közös progra-
mok legfőbb támogatója a Bethlen 
Gábor Alap, amely idén is 400 ezer 
forinttal támogatta a találkozás 
megszervezését – tudtuk meg a há- 
zigazda iskola igazgatójától. Min-
den nyári vakációban közös temati-
kus tábort szerveznek a két iskola 
diákjai számára, ezek témája a nyá-
rádmagyarósi mondák, de az évek 
során minden helyi mondát „kive-
séztek”, ezért idén Székelyföld bel-
seje felé irányultak. Mivel jövő 
évtől egy új iskolai generáció érke-
zik, vissza fognak kanyarodni a 
helyi mondákhoz – tette hozzá  
Iszlai Tünde. 

A múlt héten érkezett anyaorszá-
giak az ismerkedés, témafelvezetés 
után hamar ráhangolódtak a táborra, 
így hétfőn már egy székelyföldi 
körútra indultak. Farkaslaka neve-
zetességei és a Mini Erdély Park 
után Székelyvarságon töltöttek egy 
napot, a harmadik nap Parajd és 
Szováta mondáit ismerték meg, 
csütörtökön a Bekecs-tető volt az 
úti cél, este pedig tábortűz, népdal 

és tánc volt a programban, ugyanis 
pénteken már csak falubeli látoga-
tásokra, a vetélkedők és a tábor ér-
tékelésére maradt idő a vendégek 
hazaindulása előtt. 

Minden gyermek nagyon lelke-
sen dolgozott és tanult a hét alatt, és 
a foglalkozásokat idén már az is-
kola volt diákjai szervezték. Egyi-
kőjüktől megtudtuk: a 
legkedvesebb feladat és játék a ha-
rácsolás volt, amelynek lényege, 
hogy a lehető legkreatívabban lás-
sák a világot. A diákcsapatok na-
ponta különböző legendákhoz, 
mondákhoz kapcsolódó feladatokat 
kaptak, amelyekre fényképek vagy 
kisfilmek révén kellett megoldást, 
választ, eredményt bemutatni, és 
nem kimondottan a pontos választ, 
hanem a kreatív megoldásokat pon-
tozták a szervezők. Kaptak a csapa-
tok viccesebb feladatokat is, 
például a Medve-tónál a Hat tyúk 
tavát kellett megjeleníteniük szé-
kely elemekkel és Csajkovszkijjal. 
A mai fiatalok már nem tudnak 
„szépen” gondolkodni, de ezúttal 
öröm volt látni, hogy milyen jól és 
élvezetesen oldották meg a diákok 
a feladatokat – mondta el lapunknak 
Iszlai Beáta Kata. 

Az anyaországi iskolából nem-
csak a diákok, hanem a pedagógu-
sok is szívesen jönnek ide. Honesz 
Hajnalka Kolozsváron született, 
1990 után telepedett át Magyaror-

szágra, s ezért, ahogy alkalma adó-
dott idejönni, azonnal elfogadta a 
felkérést. Társa, Jófejű Anikó az el-
múlt években a budapesti progra-
mok szervezésével foglalkozott, 
2019-ben járt először a Bekecsal-
ján, és nem kérdés azóta, hogy visz-
szatér-e ide. Itt tiszta szívvel, nagy 
szeretettel fogadják őket, ezért a di-
ákok már a hazaúton a következő 
évi programokat tervezik, és na-
gyon várják a magyarósi társaikkal 
való viszontlátást. A héten egyik 
estén a vendég diákok imában 
mondtak köszönetet a családjuknak, 
de legfőképp azért voltak hálásak, 
hogy ide eljuthattak. A pedagógu-
sok számára is a gyerekek közös 
öröme jelenti a maradandó élményt, 
olyan hamar egymásra hangolódtak 
a két iskola diákjai, mintha együtt 
nőttek volna fel. Nem jelentett gon-
dot az, hogy más élettérből érkez-
tek, és nagyon kitartóan dolgoz- 
tak azért, hogy a hegyvidéki kirán-
dulásokon lépést tartsanak a többi-
ekkel. 

A két iskola küldöttségei évente 
kétszer találkoznak egymással, a 
nyári vakáció elején a budapestiek 
utaznak Nyárádmagyarósra, a be- 
kecsaljiak augusztusban viszonoz-
zák a látogatást, ilyenkor vendéglá-
tóik a főváros felfedezésének és a 
nemzeti ünnep örömteli pillanatai-
nak élményével próbálják meghá-
lálni azt, amit itt kapnak.

Minőségi oktatási programok

Két hét maradt a népszámlálás személyes lekérde-
zéses szakaszából július 17-ig, a lakosság egyharmadát 
azonban nem sikerült eddig összeírni. Ne maradjon ki 
senki a népszámlálásból: telefonáljon be az RMDSZ 
helyi irodáiba, ha nem vett részt az online önkitöltés-
ben, és még nem jelentkezett a számlálóbiztos – hívta 
fel a figyelmet Kelemen Hunor. 

A jelentős magyar lakosságú megyék helyzete is 
kedvezőtlen: Kolozsban 36, Szatmárban 34, Marosban 
31, Szilágyban és Biharban 29, Kovászna és Hargita 
megyében pedig a feltételezett lakosság 26 százalékát 
nem sikerült lekérdezni eddig. 

Az első, online önkitöltéses szakaszban mintegy 700 
ezer ember vallotta magát magyarnak. „Ez példaértékű 
közösségi mobilizációt jelentett akkor, és azért sikerül-
hetett, mert közösségünk tagjai szolidárisak voltak, és 
segítettek egymásnak. Most is az a dolgunk, hogy se-
gítsünk: ne hagyjuk, hogy rokonaink, barátaink és is-
merőseink kimaradjanak. Mondjuk el nekik, hogy 
bátran hívják az RMDSZ-t, ha még nem járt náluk a 

számlálóbiztos” – nyomatékosított az RMDSZ elnöke. 
A telefonhívás során a szövetség munkatársai rögzíteni 
fogják a nevet, a lakcímet és egy telefonszámot azért, 
hogy a körzetért felelős számlálóbiztosnak tudják to-
vábbítani. 

Kelemen Hunor köszönetet mondott a számlálóbiz-
tosok eddigi munkájáért, hiszen a visszajelzések azt 
mutatják, hogy a nehézségek ellenére is lelkiismerete-
sen végzik feladatukat.  

„Legyünk mindannyian megértőek velük, hiszen 
olyan módszertani és technikai problémák lassítják a 
munkájukat, amelyekről nem tehetnek. Fogadjuk őket 
akkor is, ha már részt vettünk az önkitöltéses szakasz-
ban, illetve hívjuk fel őket, amennyiben nem találtak 
otthon, de hagytak kopogtatócédulát” – hangsúlyozta 
a szövetségi elnök. 

Maros megyében az alábbi számokon lehet jelent-
kezni: 0265-264-442 (az RMDSZ Maros megyei  
szervezete), 0365-434-390 (Marosvásárhely), 0265-
511-638 (Szászrégen). (RMDSZ-tájékoztató) 

Kelemen Hunor: Akinél még nem járt  
a számlálóbiztos, hívja az RMDSZ-t! 
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Csodálatos napokat töltöttek itt az anyországiak    Fotó: Iszlai Beáta Kata 



SZERKESZTETTE: 
NAGY MIKLÓS KUND 

1542. sz., 2022. július 2.

Vinczeffy László pasztelljei az atyhai Homloktörő Galériában 

Hervay Gizella 
Zsoltár 

én ember vagyok magyar és Európa 
hiába szaggatták szét szilánkokra 
hiába tiltjátok meg hogy szeressek 
siratót kiáltok hogy belereszket 
az ég s a föld kettéhasad a tányér 
a vasárnapi asztalon – mindenki igazáért 
jöttem és addig élek míg szabadon szerethetek 
értem jönnek a havasok kékszemű tengerek 
szemem helyén szilva szájam helyén szőlő 
amíg az igazság otthonunkban felnő 
addig tanulunk járni amíg hazaérünk 
velünk jár a gyermek aki meghalt értünk 
aki nincs de élő mert akarjuk mert gyermek 
nélküle nem lehet szeretni a szerelmet 
nélküle hazátlan minden vár minden város 
árva a falevél a lelkünk is sáros 
érte támadunk fel minden hétfőn újra 
övé az ég s a föld minden országútja 
minden vizespohár a kezében koccan 
minden boldog magzat rá gondol ha moccan 
kezéből támad a szél szeméből hull az eső 
lábnyomában virág világ árvája ő 
a dagasztóteknő neki szül kenyeret 
szemével szeressen az aki megszeret 
 
*40 éve, 1982. július 2-án hunyt el a költő (született 1934.  
október 14-én).

Mintha a pokol kapuja nyílna meg. Az 
általában zárt, kétszárnyú ajtó váratlanul 
kitárul, láthatóvá téve ezzel a lépcsőház 
falát. Nyugtalanítóan hosszú pillanatok tel-
nek el addig, amíg megjelenik a Sárkány 
család Szobalánya (Benő Kinga), kezében 
hol hatalmas kést, hol bárdot tartva. A Szo-
balány földöntúlira torzított hangon jelenti 
be a vendégeket, sőt egy alkalommal ha-
talmas nyulat tálal fel a háziaknak. A 
német expresszionista film ijesztő miliőjét 
és a galád Addams Family világát idézi a 
szituáció. A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulatának elő-
adásában a reálisnak tűnő szituációk a va-
lóságtól elemeltek lesznek. Ez utóbbi 
jellegzetesség az oka az előadás humoros 
lendületének. 

Keresztes Attila rendezése Molnár Fe-
renc A doktor úr címmel írt vígjátékából a 
20. századi magyar dráma által agyonhasz-
nált polgári nappaliban játszódik. Azonban 
a fekete-fehér színekben pompázó helyi-
ség ezúttal jóval több a megszokottnál, hi-

szen a nappaliba belépő személyekből elő-
törnek a mélyre rejtett, a polgári világban 
szégyellt vágyaik. Sárkányné (Kádár 
Noémi) Csató (Rózsa László) fogalmazó 
úrral készül félrelépni. A vizsgára készülő 
Lenkének (Kiss Bora) Bertalan (Tamás Fá-
bián Csanád) a szerelmese. Marosinénak 
(Fodor Piroska) teljesen mindegy, csak 
végre valaki tévedjen már a szobájába. 

Dr. Sárkány ügyvéd egy őrült éjszakán 
elvegyülni igyekszik az alvilág bugyrai-
ban, míg Puzsér, a betörő éppen az őt már 
tizennyolc alkalommal a börtöntől meg-
mentő jogi képviselőjét készül kirabolni. 
Minden későbbi félreértésnek ez az alapja. 

A doktor úr előadása két elemi erejű ala-
kításra alapoz. 

Galló Ernő nagy slemil a minden hájjal 
megkent tolvaj, Puzsér szerepében. A ver-
balitás és a gesztusok tökéletesen kiegészí-
tik egymást a színész játékában. Sohasem 
sok az, amit csinál. A tehetséges, intellek-
tuálisan a környezete fölé magasodó Pu-
zsér, amennyiben szerencsésebben alakul 
az élete, lehetne ügyvéd, akár dr. Sárkány. 

Szentivánéji álom a nappaliban 

(Folytatás a 4. oldalon)

Szekeres Szabolcs 

Június 24. és július 2. között zajlott a Magyar 
Színházak 34. Kisvárdai Fesztiválja. A záróün-
nepségre ma, szombaton 19 órakor kerül sor. 
A pandémiás évek miatt visszafogottabb két 
előző seregszemle után az idei rendezvényso-
rozatot eleve eseményekben gazdagabbnak 
tervezték. Újra három helyszínre, a művelődési 
központba, a zsinagógába és a Tószínpadra 

terveztek produkciókat. 23 előadást kínáltak a 
közönségnek, a versenyprogramot a fesztivál 
művészeti vezetője, Balogh Tibor állította 
össze. Az idei díszvendég a Zentai Magyar Ka-
maraszínház volt, amely három előadást vitt 
színre. Érkeztek társulatok Szabadkáról, Újvi-
dékről, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmik-
lósról, Sepsiszentgyörgyről, Marosvásárhelyről, 

Beregszászból, Nagyváradról, Szatmárnéme-
tiből, Aradról, illetve Sopronból, Komáromból 
és Gyuláról. A magyarországi társulatok közül 
például a Játékszín, a CSAK! – Csengeri Alkotó 
Közösség, az Orlai Produkció és a Bánfalvy 
Stúdió lépett színpadra.  

A versenyelőadások keretében tizenhárom 
produkciót láthatott a kisvárdai közönség, a 
hallgatói program két előadása mellett a kíná-
latban volt még gasztroszínház, kulturális- 

kulináris est, zenés műsor és Omega- 
musical. 

Mint mindig, az előadásokat most is igyekez-
tek hamar lereagálni. A világháló jóvoltából erről 
is tájékozódhatott a szélesebb közönség is. A 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulatának honlapján is megjelent az a 
kritika, amit Szekeres Szabolcs jegyzett a vá-
sárhelyiek Molnár–Kellér–Zerkovitz-darabjáról, 
A doktor úrról. Mellékletünkben is közöljük.  

A doktor úr szereplőinek egy közös pillanata Kisvárdán                    Forrás: a Tompa Miklós Társulat Facebook-oldala 

Zárul a fesztivál Kisvárdán 



Eddig 440 ezren látogatták meg a január 22-én 
nyílt Magyar Zene Házát – mondta el Batta András 
zenetörténész, a Magyar Zene Háza vezetője csütör-
tökön az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió  
Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. 

Batta András az első félév programjainak koncep-
ciójáról kiemelte: a beavatás, a felfedezés élménye, 
a zenepedagógia, a fellépők és a közönség interakti-
vitása, a szórakoztatva tanítás és tanulás volt az el-
sődleges cél.  

Hozzátette: olyan művészeket kérnek fellépésre, 
akik hajlandóak interaktivitásra, és hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a közönség ne passzívan vegyen részt 
az előadásokon. Az elmúlt 5 hónapban 70-80 isko-
lával voltak kapcsolatban, az állandó tárlat, a kreatív 
hangtér és a rendhagyó órák is sok érdeklődőt von-
zanak. 

A következő félév, az őszi több száz program kö-
zött szerepel majd Debussy kamaraműveinek meg-
szólaltatása, a koncerten a zenére a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem egyik diákja készíti el al-
kotását. Folytatódnak a világzenei és magyar folklór 
programok, lesz a gyimesi zenét bemutató koncert,  
és az idén 75 éves Sebő Ferenc is színpadra lép. Az 
állandó zenetörténeti kiállítást élő zene színesíti, s 
vendégül látják majd Veszprém városát is – ismer-
tette a programokat Batta András. (MTI)

Több mint négyszázezer látogató Márton Károly-haikuk  

Sztriptíz  
Házukat hagyott 
Csupasz csigák a járdán 
Szemérmetlenül.   

Amerika 
Rezervátumban 
Elásva a csatabárd. 
Ez még nem béke. 
   

Dupla tévedés  

Űrlénynek vélték 
A fészekből kidobott 
Maradványokat. 
 

Felfedezés  
Hatással vagyok 
Például madarakra 
Koldusrongyokban.

Gyakran írunk a marosvásárhelyiségéhez kitartóan ragaszkodó szobrászművészről, sokrétű 
munkássága mindegyre újabb művekkel állítja a közérdeklődés fókuszába. Hol kiállítással, 
hol alkotótábori részvétellel, szervezéssel, hol köztéri alkotással hallat magáról. Magyaror-
szágon is a legtevékenyebb képzőművészek közé tartozik. Üzenőfalunkon sűrűn jelennek 
meg a friss munkák fotói, reprói. Múlt hét végén a Liszt Ferencről készült plakettjéről küldött 
felvételt. A frissen felavatott kápolnásnyéki Liszt Művészház homlokzati falán díszeleg 
immár a zeneszerzőről mintázott markáns bronzplakettje. Mint írja üzenetében, magyarhon-
ban ez már a hatodik köztéri emlékdomborműve. 

A Velencei-tó térségében található Kápolnásnyéken Pokornynak volt már egy műve, a po-
litikus gróf Apponyi Albertet megörökítő mellszobra, nincs két éve, hogy felavatták a park-
ban, a felújított Vörösmarty Emlékház közelében. Tavaly nyáron meg azt jeleztük, hogy a 
szobrász mintázta két másik plakett, a Bohumil Hrabalról és Pilinszky Jánosról készített arc-
más a Tokaji Írótábor székhelyét gazdagítja. 

Kápolnásnyék egyre jelentősebb emlékhellyé, kulturális központtá válik. Az egykor istál-
lóépületből átalakított, korszerűsített Liszt Művészház a Csajághy Laura szabadtéri színpad 

szomszédságában nyújt kiváló 
körülményeket az ide látogató 
művészeknek és a közönségnek. 
Pusztanyék, ahol 1800-ban Vö-
rösmarty született, Kápolnás-
nyék része. A költő 
gyermekkora ide kötődik. A 
mostani művészház elnevezését 
a Vörösmarty és Liszt barátsága 
inspirálta. A Szózat szerzője 
nagyra tartotta a zeneszerzőt, 
1840-ben egy jelentős, gondo-
latgazdag ódát is írt hozzá. Idéz-
zünk fel a 14 szakaszos 
költeményből csupán kettőt: 
„Hírhedett zenésze a világnak,/ 
Bárhová juss, mindig hű rokon!/ 
Van-e hangod e beteg hazának/ 
A velőket rázó húrokon?/ Van-e 
hangod, szív háborgatója,/ Van-
e hangod, bánat altatója? (…) És 
ha honszerelmet költenél fel,/ 
Mely ölelve tartja a jelent,/ Mely 
a hűség szép emlékzetével/ Csügg a múlton és jövőt teremt,/ Zengj nekünk hatalmas húrja-
iddal,/ Hogy szivekbe menjen által a dal”. A dombormű karakteresen, figyelemre méltó jel-
lemző erővel adja vissza a zenei zseni kivételes egyéniségét, emberi nagyságát. (nk) 

Pokorny Attila újabb alkotása Kápolnásnyéken 

Galló szerepformálását nem az 
jellemzi elsősorban, hogy játssza 
vagy éli a szerepét. A színész pilla-
natnyi kihagyás nélkül vibrál a pub-
likum tagjainak látóterében. Szünet 
nélkül mozog mindene. A lépteket 
óvatos osonás váltja fel. Főleg az 
első felvonásbeli játékára jellemző, 
hogy nem egyszerűen megy, hanem 
maga elé rakja a lábait, vagy rézsú-
tosan, esetleg cikcakkban halad. 
Galló olykor akrobatikus képessé-
geket árul el, ha kell, cigánykereket 
vet, ha a helyzet úgy hozza, partra 
vetett halként mozogva húzza alá az 
elhangzottakat. Olyan nincs, hogy 
az elhivatott betörőnek ne a mun-
kája járjon az eszében. Állandóan 
résen van, hiszen retteg a lebukás-
tól. Komikusan tör elő Puzsérból a 
kispolgár, hiába nincs már becsü-
lete, azért a Bertalan alsónadrágjá-
ból kitüremkedő hímtag őszintén 
megijeszti és felháborítja. 

Az alakítás tisztelgés (is) a két vi-
lágháború magyar filmjének halha-
tatlan komikusa, Kabos Gyula előtt, 
aki annyi embert nevettetett meg, 
de ő maga sohasem mosolyodott el. 
Galló neurotikusan csapongó dikci-
ójában felbukkannak Kabos jelleg-
zetes intonációjának nyomai. 
Puzsér ilyenkor zártabb szájjal ejti 
hektikus szavait. Ezért eleinte tisz-
tán érthető minden, majd hirtelen 
gyorsul a beszéd tempója. Előfordul 
nemegyszer, hogy a mondat kellős 
közepén, a nagy elődhöz hason- 
lóan, pikareszk módon elfogy a be-
szélő levegője. A fújtatások után, a 
nyelvi egység végén dől csak el, 
hogy a mondat kérdés-e vagy sem. 

A másik főszereplő a Singert ala-
kító Bokor Barna. Ebben a speciális 
zenés darabban a gyakran dalra fa-
kadó szereplők tátognak, és a zene-
karba ültetett Singer énekel 
helyettük. Bokor tucatnyi, jól egyé-
nített hangon képes dalra fakadni. 
Az érzékiség, az erotika a közös a 

változatos ének-
hangjaiban. 

Nagyon ma-
gasra teszi a lécet 
az első felvonás, 
amelyben a szöve-
gen is erősen lát-
szik, hogy Szabó 
Réka dramaturg az 
abszurdhoz köze-
líti a párbeszéde-
ket. Általánosság- 
ban a következő 
két rész veszít a 
lendületből, de 
összességében pél-
damutató a társu-
lati összjáték. 

A doktor úr 
zenés vígjátékként 
Kellér Dezső dal-
szövegeivel és Zerkovitz Béla mu-
zsikájával hozza a műfajhoz fűződő 
elvárásainkat, hiszen önfeledten ne-
vetünk az egyszerre reális és gro-
teszk történeten. Minden sikeres 

ügyvéd mögött ott egy Puzsér, 
mondja a betörő, és mennyire igaza 
van. A doktor úr előadása hangsú-
lyozza, hogy a mindenkori regnáló 
hatalom által törvényesnek elfoga-

dott üzleti érdekszférák összefonó-
dása alvilági csoportokkal legalább 
oly megbonthatatlan 2022-ben, 
mint volt 1902-ben, a darab kelet-
kezésekor.

Támogatók:

(Folytatás a 3. oldalról)

   Fókuszban a zenészek                        Forrás: Tompa Miklós Társulat honlapja

A Magyar Zene Háza Budapesten            Fotó: NMK

Liszt Ferenc… Pokorny Attila bronzplakettje

A Liszt Művészház Kápolnásnyéken 

Szentivánéji álom a nappaliban
4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA ________________________________________________ 2022. július 2., szombat 

 



Nincsenek csábos szirénhangok, sőt ottho-
nosan hívogató kukorékolást se hallani, 
mégis mintha mágikus vonzerő gyűjtené 
egybe a művészeket, művészetkedvelőket jú-
nius utolsó szombatján Atyhában. 2014 óta 
van ez így, mióta a felújított Vinczeffy-portán 
felavatták a Kakasülő Galériát, és életre kelt 
az igényességével, tematikus, stiláris és nem-
zedéki változatosságával méltán nagy figyel-
met érdemlő nyári kiállítássorozat. Van ilyen 
máshol is, azok is kiérdemlik a dicséretet, de 
ez a Homloktörő kisgalériával kiegészült  
különleges kiállítótér a mellette, fölötte  
pompázó vidám szoborkerttel s a  
hagyományőrzőn megújult székely házzal 
olyan egyedi hangulatot teremt, amibe ha va-
laki belekóstolt, feltétlenül részesülni sze-
retne még benne. Nyilván ne feledjük az 
emberi tényezőt, a Munkácsy-díjas házigaz-
dát, Vinczeffy Lászlót és feleségét, Adélt,  
akik mindezt megálmodták, megteremtették, 

és az ügy mellé állt barátaikkal, támogatóik-
kal vendégváró, vendégmarasztaló lélekkel 
töltötték fel. Így lett igazán életképessé ez a 
„világvégén” született művészeti kezdemé-
nyezés, amelynek jó híre nagyon sokfelé el-
jutott, és aki teheti, jelen akar lenni a 
Művészek Atyhai Társasága szezonavató ki-
állításának megnyitóján, ahol mindig lenyű-
göző az ilyen kis helyen összegyűlt alkotók, 
vizuális művészek, műkritikusok száma. 
Nem mélyülünk részletekbe, a kakasülős ese-
ményekről minden évben tudósítottunk mel-
lékletünkben. Arról is szóltunk, hogy a 
koronavírus-járvány 2020–21-ben megaka-
dályozta az éppen aktuális tárlatok megren-
dezését, ezzel magyarázható, hogy most nem 
a 9., hanem csak a 7. atyhai képzőművészeti 
kiállításról beszélünk. A kényszerszünet nem 
törte meg a lendületet, inkább azt érzékelhet-
tük június 25-én, hogy faluba látogató érdek-
lődők, barátok, jó ismerősök mintha a 

korábbinál is jobban örültek volna 
egymásnak. 

Idén a jel volt a tárlat javasolt hí-
vószava, ennek jegyében készültek a 
munkák, ezt tükrözte a Vinczeffy 
László és Bocskay Vince által elénk 
tárt válogatás. Erről a kiállítást meg-
nyitó fiatal kolozsvári művészettörté-
nész, Zakariás Ágota így ír a szép 
kivitelezésű, elegáns katalógusban: 
„A Kakasülő Galéria alkotói közös-
sége idén a jel, jelhagyás témaköré-
ben szervezi meg tematikus tárlatát. 
Hatalmas és szerteágazó téma ez, hi-
szen a jelhagyás gesztusa az embe- 
riséggel egyidős, a jelhasználat 
ugyanakkor átszövi mindennapi éle- 
tünket, egyre több jelet kell nap mint 
nap megfejtenünk és alkalmaznunk.” 
Ezúttal 14 képzőművész állt közön-
ség elé, a Művészek Atyhai Társasá-
gának hét sóvidéki tagja, Berze Imre, 
Bocskay Vince, Kuti Botond, Kuti 
Dénes, Sánta Csaba, Vargha Mihály 
és Vinczeffy László, illetve meghívott 
kollégáik, Căbuz Annamária, Csíky 
Szabó Ágnes, Makkai István, Lakatos 

Gabriella, Bíró Gábor, Sárpátki Zoltán és 
Sipos Gaudi Tünde. 25 szobor, festmény, gra-
fika, textilművészeti alkotás közvetítette a 
metaforikus jeleket a július 31-ig megtekint-
hető kiállításon. Idézzük tovább Zakariás 
Ágotát: „A Kakasülő Galéria egyedi és min-
dig személyes kiállításélményt jelent, hiszen 
ide betérve a mindennapoktól eltérő időél-
ményt élhetünk meg. A különleges, szinte 
meditatív hangulatú Vinczeffy-porta és a 
csűrgaléria mindig tartogatnak meglepetése-
ket az erre látogatóknak: az udvaron talál-
ható, környezetbe simuló és interakcióra 
invitáló alkotások azt üzenik, hogy itt tere 
van a játéknak, a galéria mindig megújuló 
tárlatain a jól ismert alkotók mellett pedig új 
neveket, eljárásokat fedezhetünk fel. A kor-
társ, vagyis rólunk szóló, társadalmunknak 
tükröt tartó, jelenkori problémáinkra reflek-
táló, jelenünkre hatást gyakorló művészeti al-
kotások kiválóan működnek ezekben a 
terekben.” 

A katalógus adatai szerint az eddigi hét tár-
laton több mint száz hazai és külföldi képző-
művész műveivel találkozhattak a nézők, 
többségükkel személyesen is megismerked-
hettek, beszélgethettek a jelenlevők. A kiál- 
lításokat minden évben más-más mű- 
vészettörténész, művészeti író – Vécsi Nagy 
Zoltán, Nagy Miklós Kund, Hegedűs Enikő, 
Szücs György, Lőrincz Ildikó, Vargha Fru-
zsina – ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. 
Atyhából pedig jelentős kulturális közpon-
tokba is vittek bemutatni válogatott anyagot. 
Marosvásárhelyen a Bernády Házban láthat-
tak ilyen kiállítást a művészetbarátok. A mű-
gyűjtemény azonban az atyhai helyszínen 
lehet legnagyobb hatással a közönségre. Ki-
rándulásként is felüdítő lehet ott találkozni 
vele. Az, hogy a főúttól immár aszfaltozott 
felület kanyarog a falu központjáig és még 
fennebb, Vinczeffyékig, minden bizonnyal 
nagymértékben köszönhető a Kakasülő Ga-
lériának is. (N.M.K.) 

Szól a kakas már – Hetedszer is benépesült az atyhai csűrgaléria

A kiállító művészek a megnyitón      Fotók: NMK

Alkotások a Kakasülő Galériában: (balról) Makkai István, Kuti Botond és Csíky Szabó Ágnes munkája

Előtérben Sárpátki Zoltán szobra, háttérben (balról) Căbuz Annamária, Bocskay Vince és Sipos Gaudi Tünde alkotása

Kuti Dénes festménye 

A szoborkert alsó része A szoborkert részlete
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Nagyapátok, mondanám, csak pár hektár-
nyi földet jussolt, ott takarékoskodott, ahol 
csak lehetett. Csősz volt a községi szőlőben, 
rémesen kirregő szerkenytűkkel riogatta az 
egyre pimaszabb seregélyeket, két kutyája 
pedig a vadakat, azok viszont tudvalevőleg 
utálják a szőlőt, ellenben fognak egy-egy 
kövér nyulat. 

Szürke apó, így becézte mindenki már öt-
venéves korától, többnyire az éjszakákat töl-
tötte kinn a kalyibában; míg erőben 
vala, menyecskézett is. Nappal va-
laki gyermek vagy fehércseléd ke-
zelte a cserregőt, csengettyűzött 
vagy szarkakergetőst játszott. Reg-
gelente Szürke apó befogta a tehene-
ket, és a csatlásról egy elszáradt 
fűzfavesszővel dirigálva bejárta a ha-
tárt, a rétről füvet, a felhagyott tar-
lókról szekérderéknyi muhart 
kaszált, a dombra vezető utak mart-
ján meg-megállította a fogatot, és 
odaszólt a jármos segédnek: Falás, 
Bojtos! 

A falubéliek ezt kucoriságnak tar-
tották, és kinevették érte, a későbbi 
nemzedékek takarékos állattartás-
ként könyvelték el; az unokák pedig 
a kacagságos felét élvezték, azt, 
hogy a másik tehén nevét nem őrizte 
meg a helyi folklór, de a Bojtos még 

sok évtizeden át szállóigeként fungál, sőt, 
lám, bekerül az irodalomba. 

Legénykorában Szürke apó a hegy megetti 
falvak egyikében mindeneskedett egy kis bir-
tokon, amelynek a gazdája nem férfi, hanem 
egy asszony volt, Toncsiné, akinek minden 
mondatába bekerült a birtokviszony sajátos 
értelmezése: az én házam, az én kertem, az én 
udvarom, az én disznyóm, az én emberem… 
Sosem az én uram, hanem csak emberem. 

Szürke apó akkor természetesen erőtől duz-
zadó férfi lévén, Toncsiné szerint fogamra 
való, csak pár napig hált a csűrfiabéli szénán, 

nemsokára titkosan teltek az éjszakái, de bírta, 
mert Toncsiné sem az volt már, aki egykor, vi-
szont még mindig meglehetősen fogdmeg fe-
hérnép. 

A szomszédjukban egy nagy bajuszú rabi-
átus, részeges, káromkodós szegény ember la-
kott, „birtokát” az udvarból kapta – a fiatalúr 
anyja, az öreg naccsága egyezkedett vele, ka-
pott földet és ekét-boronát-szekeret, egy gebét 
is; az ajándék tetejére pedig a megesett cselé-
det, aki a kényszerházasság megkötése után 
elvetélte úri magzatát, és korai haláláig a 
bosszúját rajta kitöltő, pofozkodó, csúf szájú 
Sundri nyakán maradt. A Toncsiné portájáról 
is egész nap a Sundri mocskolódását kellett 
hallgatni, ezért a fiatal Szürke apó gyakran fo-
gott be, és „az én lovaimmal” határjárásra in-
dultak. A Rez nevű határrész máig a Toncsiné 

nyelvi erejét mutatja, mert ma is 
a szorosszerű bejáró részét 
Rezem torkának mondja a nép 
még ki nem veszett, de művel-
tebb része. Ezt a Rezem torkát a 
más nyelvű lakosok, átvéve az a-
zó beszédet, tarkának mondták, 
ami visszafordítva magyarra 
aztán demokratikusan Tarka Re-
zemként vonult be a dűlőnevek 
szekérdöntő seregébe.  

Ilyenekre emlékezett néha 
Szürke apó, csak az egyik unoká-
jának mesélve, az nem sokat fo-
gott fel akkor a történetből, de 
maga is elérvén egy bizonyos 
kort, megvilágosodtak némi kife-
jezések. Aminek tudott, némileg 
utána is járt közben. 

A Falás, Bojtos! többször is el-
hangzott a kórteremben, de az 

sem tudta kiköbözni, aki amúgy mindkét szót 
értette; hát hagyták, hogy deliráljon. Amint 
pár nap múlva visszatért az öntudata, nem em-
lékezett. Vagy nem akart. 

Érkezett egy új doktornő, rezidens, és el-
kezdett kérdezősködni. Mindenfélét, úgy tűnt. 
A paciens készségesen válaszolt, itt fáj, ott 
nem fáj, már három évtizede nem dohányzik, 
a bal fülére kissé süket, a jobb válla akkor sé-
rült meg, mikor a dőlős marton hazafelé fel-
burult a szénásszekér, és hiába kiabált a 
marhának, Falás, Bojtos!, az rá se hederített, 
fél méterre nyújtva nyelvét, mint a zsiráf; ka-
nyarított volna a kaszálatlan mart dús füvéből, 
de hát lejtőre nem ugyanaz, mint a Lackodi-
hegy felé, a szekér eldőlt, mint a paciens, a 
Szürke apó unokája nemrég, és akkor ki kel-
lett hívni a mentőket. Passz.  

A rezidens doktornő azt is kérdezte, hogy 
nem rokona-e az ő dédanyjának, aki egy kö-
zeli faluban élt, és a helyiek szenvedélyes 
sztorikat meséltek róla. Ezekben szó esik egy 
bizonyos Ősz Pityuról is, aki éppen ebből a 
faluból származik, mint az immár szintén 
őszbe hajlott unoka. 

Ilyen bonyolult az élet, sóhajtottam. A dok-
tornő szép félbarna arca mintha kissé hajazna 
az egykori Ősz apóéra, de ez merő botorság, 
kedves képzelgés a betegágyon. Mindjárt 
mérik a hőállapotunkat, a vérnyomásunkat, 
bekapjuk a félmaréknyi gyógyszert, reggeli-
zünk, ha lesz étvágyunk; a legkövérebbek tor-
násznak is, a többi kimehet kávézni. 

A hajnali plakáttalan magányban mind me-
redekebb dolgokon jár az eszem. De az ötlet, 
mihelyt nyelvi ruhát kap, egyengondolattá 
szürkül. 

Nagyapátok, mondanám. 
A kórterem nem válaszol. 

Bölöni Domokos
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Privát hangulatok 
Falás, Bojtos! 

A marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban 2008-ban rendezett legutóbbi 
kiállításán Papp József méretes, 
nagy díszkerámiáiból is láthattunk 
néhányat, de inkább csak ízelítő-
ként villanthatta fel művészetének 
ezt a vonulatát, hiszen köztudott, 
milyen gondokkal jár ezek utazta-
tása. Most ezzel nem is próbálko-
zott, hiszen ma még problematiku- 
sabb az ilyen kényes műtárgyak 
szállítása, nem beszélve az ezzel 
járó költségekről. De az immár jó 
három évtizede Magyarországon 
élő keramikust a szíve hajtotta, pon-
tosabban a honvágy vonzotta, és 
jött annak ellenére, hogy tudta, 
munkásságának csak néhány szele-
tét mutathatja fel a városnapokon 
szervezett tárlaton. A közönség így 
is újra meggyőződhetett tehetségé-
ről, kitartó munkakedvéről, újító, 
kísérletező szándékairól, az agyag 
egyedi megdolgozását, a formák és 

színek sajátos ötvözését kereső tö-
rekvéseiről. Ezúttal főként kis mé-
retű kerámiák, kisplasztikák, égetett 
agyag táblaképek, hagyományos és 
formabontó munkák váltak gondo-
lathordozókká, telítődtek dekoratív 
elemekkel, alakultak olyan metafo-
rikus látvánnyá, amelyre a nézők jól 
rá tudnak hangolódni. Legyen szó 
akár kulturális, történelmi, irodalmi 
ismereteinkre alapozó üzenetekről, 
mint például az Árpád fejedelem, a 
Jézus, a Fekete város, a Kolostor 
című alkotások esetében, akár olyan 
művekről, amelyek az alakzatok, 
vonalak, egyenesek és görbék játé-
kával nyújtanak örömöt a szemnek 
(Geometria, Hullámok, Váza csö-
vekkel, Hal, Kapu) és így tovább. 
Vannak újdonságok a kiállító szín-
világában is. Mintha az utóbbi idő-
ben gyakrabban fordulna a sötétebb 
árnyalatok felé, nem domináns, de 
feltűnik, hogy sűrűbben kap funk-

ciót kerámiáin a fekete és 
a sötétbarna (Fekete 
város, Fekete váza, Ko-
lostor, Fekete kép zöld 
üveggel stb.). Talán mai 
zaklatott, bizonytalan 
életünk is kihatással van 
erre, hiszen lelkileg őt is 
megviseli a háború, nyo-
masztotta a világjárvány 
és sok egyéb társadalmi 
tényező. Nem meglepő, 
hogy a Covid–19 is meg-
ihlette. 

Papp József mozgé-
kony, nyugtalan alkotó, a 
művészi hajlam, amit 
génjeiben kapott, hiszen 
édesapja is keramikus 
volt itt, Marosvásárhe-
lyen, folyton valami újra 
sarkallná. Talán ez is ma-
gyarázza, miért érezhet-
jük úgy, hogy mindig 
útkeresésben van. Ami-
kor szülővárosa Pro Urbe 
díjával tüntették ki, még 
Baján tűnt ki keramikusi 
tevékenységével. Később 

már Sopronban ajánlhattam a tárlat-
látogatók figyelmébe dísztárgyait, 
köztérre, intézményi székhelyekre, 
tágas családi otthonokba kívánkozó 
díszes kerámiáit, a közízlést jótéko-
nyan befolyásoló, hurkafelrakással 
épített, nagy alakzatait. Utána Fertő-
széplakon tűnt megállapodni, hogy 
a jelenben immár a Baranya megyei 
kis zsákfaluban, Alsómocsoládon 
építse fel a maga barátságos műter-
mét, amit mindenfelé igyekezett in-
teraktívvá tenni. Nem kétséges, hogy 
mostani hazalátogatása, barátai biz-
tatása újabb erővel, alkotókedvvel 
tölti fel, és kiállításainak száma, 
amely a százat is meghaladja, folya-
matosan nőni fog. (N.M.K.) 

Kerámia az emeleten 
Papp József marosvásárhelyi tárlata 

A csűrgaléria oldalfala

Papp József: Árpád fejedelem

A gondolatok színe – Remekművek a párizsi Pom-
pidou Központból címmel látható átfogó, a francia 
festő életművét több mint 150 alkotáson keresztül 
bemutató kiállítás csütörtöktől a budapesti Szépmű-
vészeti Múzeumban. 

Az elmúlt húsz évben a Szépművészeti jelentős 
kiállításokat rendezett mások mellett Monet, van 
Gogh, Cezanne és Picasso életművéből. A nagy 
adósságok közé tartozott egy Matisse-tárlat, hiszen 
a francia mesternek még sosem szenteltek Magyar-
országon nagykiállítást – hangsúlyozta a tárlat szer-
dai sajtóbemutatóján a múzeum főigazgatója. 

Baán László hozzátette: soha ilyen erős éve nem 
volt még a Szépművészetinek, hiszen februárig volt 
látható a Cezanne-kiállítás, még nyitva tart a Bosch-
tárlat, csütörtöktől Matisse remekműveivel, ősztől 
pedig El Greco festményeivel találkozhat a látogató. 

Fehér Dávid kurátor kiemelte, hogy a mostani tár-
lat egy „száz éve várt kiállítás”, mert Matisse művé-
szetét a 20. század eleje óta ismerték Magyaror- 
szágon, és a francia mester számos magyar festőre, 
például a „magyar Vadakra” is hatott. 

A kiállítás címe Matisse művészetének egy fontos 
aspektusára utal: az életmű egyik alapja ugyanis a 
szín keresése, a színek tisztaságának felmutatása volt 
– közölte a kurátor. 

A tárlat átfogó igénnyel, kronologikus rendben ve-
zeti végig a látogatót a hosszú, csaknem hat évtize-

des életmű meghatározó szakaszain. Felidézi a korai 
éveket, amikor Matisse képein még nem mutatkozott 
meg a festő későbbi kolorizmusa, majd felmutatja, 
hogyan kötelezte el magát a színek mellett. 

Az 1910-es évek kísérletező pályaszakaszát olyan 
főművek szemléltetik, mint az enigmatikus Üvegajtó 
Collioure-ban vagy a Fehér és rózsaszín fej, de a bu-
dapesti közönség megismerheti Matisse szobrászati 
kísérleteit is. 

A következő, nagyrészt Nizzában töltött évtized-
ben Matisse továbbfejlesztette festészetének addigi 
tanulságait, klasszicizáló időszakát azonban az 1930-
as években modernista kísérletek követték. 

Késői, vence-i időszakában a mester a táblakép-
fesztészettől búcsúzva újradefiniálta a szín és tér  
összefüggéseit, más műfajokban azonban még to-
vább alkotott. Nagyszabású műve a vence-i Rózsa-
füzér-kápolna megtervezése; az üvegablakok egyik 
életnagyságú modellje a kiállításon is helyet kapott. 

Matisse késői invenciója a gouache papírkivágá-
sok módszerének kifejlesztése volt, a zárószekció el-
sősorban ezekből a munkákból nyújt válogatást. 

Aurélie Verdier, a kiállítás másik kurátora, a Pom-
pidou Központ művészettörténésze az MTI-nek el-
mondta: Matisse a 20. század első felének egyik 
legfontosabb alkotója, aki – sok más mesterrel ellen-
tétben – ma is jelentős hatást gyakorol a művészek- 
re.

Henri Matisse  
a Szépművészeti Múzeumban  

Papp József: Táblakép



 Egyszerűsít 12 turisztikai-
kulturális útvonalra vonat-
kozó pályázati kiírást a 28-án 
megjelent miniszteri határo-
zat. A pályázat leadási határ-
idejét meghosszabbították 
két héttel.  

Ez azt jelenti, hogy a kiválasztott 
255 műemlék és a 9 emlékmúzeum 
esetében a tulajdonosoknak nem jú-
nius 30-ig kellett leadniuk a támo-
gatási kérést, hanem július 15-ig, a 
műemlékes engedélyt pedig csak a 
szerződéskötéskor kell bemutatni – 
tájékoztatott Hegedüs Csilla, az Eu-
rópai Beruházások és Projektek Mi-
nisztériumának államtitkára. 

„Mindig prioritás volt az 
RMDSZ számára a helyi értékek 
védelme, épített örökségünk felújí-
tása és hasznosítása, ezért is foglal-
tuk bele az országos helyreállítási 
tervbe 225 műemlék felújítását és 9 
emlékmúzeum létrehozását. A cé-
lunk az, hogy ez a pályázati kiírás 
sikeres legyen, ezért egyszerűsítet-

tünk a pályázási feltételeken is” – 
mondta az RMDSZ-es államtitkár. 

Hegedüs Csilla részletezte: az or-
szágos helyreállítási alapból finan-
szírozott kiírás keretében több mint 
160 millió euró jut kastélyaink, kú-
riáink, templomaink felújítására és 
bemutatására, illetve új emlékmú-
zeumok létrehozására. Az elmúlt 
években a regionális operatív prog-
ramon keresztül és más országos 
program révén közel 500 történelmi 
emlékhelyet restauráltak Romániá-
ban. De nem elég csak az, hogy mű-
emlékeket restaurálunk, ezeket be 
kell vonni a turisztikai kínálatba. A 
Hívogató Románia című országjáró 
projekt célja javítani a turisztikai 
célpontok elérhetőségein, a turiszti-
kai infrastruktúra minőségén, bőví-
teni a turisztikai kínálatot, a 
kulturális és a természeti örökség 
hasznosításával, a szolgáltatások, 
élmények minőségének növelésé-
vel, új munkahelyeket teremtve. 
(RMDSZ-tájékoztató) 

 „Július 1-jétől működésbe lép az az informa-
tikai rendszer, amellyel nyomon követjük az 
országba érkező újrahasznosítható hulladék 
útját. A célunk az, hogy a behozott hulladé-
kot feldolgozzák, hozzáadott értéket jelent-
sen, nyersanyagként visszakerüljön a 
gazdaságba, munkahelyek, vállalatok javára 
váljon, és ezzel párhuzamosan megfékezzük 
a törvénytelen lerakást” – jelentette be  
Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter bukaresti sajtótájékozta-
tóján. 

A miniszter közölte: a tavalyi ellenőrzések, a szá-
mos bírság és bűnügyi eljárás megmutatta, hogy ki-
terjedt jelenség az illegális hulladékbehozatal, ezért 
első lépésben korlátozni fogják azoknak a határátke-
lőhelyeknek a számát, ahol törvényesen be lehet 
hozni a hulladékot, jelenleg pedig élesítik az ellenőrző 
rendszert is. A környezetvédelmi és a belügyi tárca 
közös rendelete 19 határátkelőhelyen engedélyezi a 
hulladék átszállítását. A szállítmányok ellenőrzésével 
kapcsolatban Tánczos Barna elmondta, a hulladék 
nyomon követésére szolgáló informatikai rendszert a 
Környezetvédelmi Alap hozta létre és működteti. 
„Minden egyes hulladékszállítmányt, amelyet be sze-
retnének hozni Romániába, 24 órával azelőtt regiszt-
rálnia kell az informatikai rendszerben annak a 
vállalkozásnak, amely fogadja az illető rakományt. A 
kijelölt határátkelőhelyeken állandó ügyeletet bizto-
sítanak a Környezetvédelmi Őrség ellenőrei, akik 
minden egyes bejelentett szállítmányt ellenőriznek. 
Amennyiben egy szállítmány nincs bejelenve, vissza-

térítik a származási országba. A Romániába beenge-
dett rakományokat 48 órán belül le kell rakni, meg 
kell mérjék a mennyiséget, be kell vezessék a digitális 
regiszterbe, és ezáltal gyakorlatilag nyomon követjük 
az átkelőhelytől a célvállalatig a szállítmányokat” – 
ismertette a miniszter. 

Tánczos Barna hangsúlyozta, a felelősséget az a 
cég vállalja, amely hulladékfeldolgozási kapacitással 
rendelkezik, és amely megrendeli az illető mennyi-
ségű hulladékot. „A hatóságok ellenőrizni fogják eze-
ket a vállalkozásokat, hogy a bejelentett mennyiségek 
összhangban vannak-e az újrahasznosított nyersanya-
gok mennyiségével. Emellett, ha valaki a rendszert 
megkerülve hoz hulladékot az országba, kettőtől hét 
évig terjedő börtönbüntetésre számíthat, akár uniós 
tagállamból, akár más országból szállít törvénytelenül 
hulladékot” – taglalta a tárcavezető.  

A miniszter kiemelte, a most működésbe lépő ro-
mániai rendszert az Európai Unió is szeretné beve-
zetni, erről határoztak a tagállamok környezetvédelmi 
miniszterei a hét eleji luxemburgi ülésükön. „Úttörő 
szerepet vállaltunk ebben a rendszerben, hiszen 
Brüsszel is rájött, hogy gondok vannak a tagállamok 
közötti illegális hulladékátvitellel. Egyrészt szabá-
lyozták néhány évvel ezelőtt a szabad kereskedelmét 
ezeknek az áruknak, mert a hulladékot is áruként ke-
zelik az EU-ban, és a szabad kereskedelem az egyik 
alappillére a tagországok együttműködésének. Ez vi-
szont utat nyitott az illegális szállításnak is. Az álta-
lunk most bevezetett új rendszer az uniós rendszer 
működéséhez is jó példaként szolgálhat” – hangsú-
lyozta Tánczos Barna. (RMDSZ-tájáékoztató) 

MINDENFÉLE 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (16301) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (16307-I) 

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészí-
tést bármilyen lemezből, cserépből, 
ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 
0746-739-502. (16403) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, 
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk 
kerítést. Nyugdíjasoknak 10% kedvez- 
mény. Tel. 0750-678-803. (16151) 

LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-260-
688. (sz.-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szívünkben el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
július 2-án az egy éve 
eltávozott marosvásárhelyi 
születésű GÁBOR LAJOS 
CSABÁRA. 
Lélekben mindig velünk vagy. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Gyászoló 
édesanyád, édesapád és 
testvéred, István. (16425) 

Fájó szívvel emlékezünk július 
3-án a marosszentgyörgyi 
DOBOS FERENCZRE halálának 
5. évfordulóján. Szép emlékét 
egy életen át szívünkben 
őrizzük. Szerettei. (p.-I) 

Kegyelettel és tisztelettel 
emlékezünk július 2-án a 
nyárádmagyarósi GÁLFI 
ERZSÉBETRE halálának 2. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (16437-I)

ALKALMAZUNK  TAKARÍTÓNŐT 8 órával. Érdeklődni lehet a  
0773-316-377 telefonszámon,  8 órától 15 óráig. (66603) 

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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Digitalizált rendszer az újrahasznosítható  
hulladék követésére 

Hétfőtől ismét jegyezhetők a Tezaur prog-
ram keretében kibocsátott lakossági állam-
papírok – közölte pénteken a pénzügy- 
minisztérium. Az 1, illetve 3 éves futamidejű 
kötvények minden eddiginél magasabb, 8,25 
és 8,6 százalékos kamatot biztosítanak. 

Az állampapírok online megvásárlására július 4-e 
és 26-a között van lehetőségük azoknak a magánsze-

mélyeknek, akik regisztráltak az Adó- és Pénzügyi 
Hivatal (ANAF) saját virtuális tér (SPV – Spaţiu Pri-
vat Virtual) platformján.  

Emellett megvásárolhatók az államkincstár fiókja-
inál július 4-27. között, továbbá július 4-e és 26-a kö-
zött a városi, 4-e és 25-e között pedig a vidéki 
postahivatalokban.  

Az 1 lej névértékű, anyagtalan értékpapír évente 
kiszámított kamatát a 
kibocsátási tájékozta-
tóban rögzített formá-
ban fizetik. A kötvé- 
nyek átruházhatók, és 
a futamidő lejárta előtt 
is bármikor visszavált-
hatók. A kötvényeket 
olyan román állampol-
gárságú személyek 
jegyezhetik, akik a vá-
sárlás időpontjában be-
töltötték a 18 évet.  

Júniusban élénk volt 
az érdeklődés a kincs-
tári értékpapírok iránt, 
több mint 1,39 milliárd 
lejt fektetett ezekbe a 
lakosság – derül ki a 
szaktárca tájékoztatá-
sából. (Agerpres) 

Minden eddiginél magasabb kamattal jegyezhetők  
a kincstári államkötvények 

Könnyítették a pályázást 

Ezt nyilatkozta pénteken Virgil Popescu 
energiaügyi miniszter, köszönetet mondva 
mindegyik vállalatnak, amely vállalta, hogy 
önkéntesen alkalmazza az üzemanyagok li-
terenkénti árának 50 banival történő csök-
kentéséről szóló sürgősségi rendelet 
előírásait. 

Nicolae Ciucă kormányfő a téma kapcsán szintén 
azt nyilatkozta, hogy az üzemanyagár-csökkenés már 
péntek reggel észlelhető volt a benzinkutaknál. Face-
book-bejegyzésében hozzátette, az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Hatóságnak, az Adó- és Pénzügyi 
Hivatalnak (ANAF) és a Versenytanácsnak „kötelező 
módon” követnie kell a helyzet alakulását, és azonnal 
lépniük kell, ha rendellenességeket észlelnek, ugyanis 
az árkompenzációról szóló sürgősségi rendelet, illetve 
a nyerészkedést büntető jogszabály megteremti ehhez 
a jogi keretet. 

A kormányfő emlékeztetett, hogy a fuvarozócégek 
egy korábban jóváhagyott, összesen 60 millió euró ér-
tékű támogatási program keretében további kompen-
zációban részesülhetnek üzemanyag-vásárláskor. 

Ezekkel az intézkedésekkel a kormánynak sikerült 
elkerülnie az üzemanyaghiányt és a mennyiségi kor-
látozást – hangsúlyozta a kormányfő. Románia azon 
európai országok közé tartozik, ahol a legalacsonyab-
bak az üzemanyagárak, és ennek így is kell maradnia 
– szögezte le Ciucă. 

Péntek reggel az OMV-Petrom közleményben adta 
hírül, hogy 50 banival csökkentette töltőállomásainál 
a benzin és a gázolaj literenkénti árát. Mint írták, így 
egy 50 literes tankolás esetén 25 lejt spórolhat meg a 
vásárló. 

Később a MOL Románia is bejelentette, hogy jú-
lius 1-je és szeptember 30-a között 50 banival csök-
kenti kútjainál az üzemanyagok árát. 

Az üzemanyagok 50 banis árkompenzációjáról 
szóló sürgősségi rendeletet csütörtökön fogadta el a 
kormány.  

A literenkénti 50 banis kompenzációt alkalmazó 
kereskedőknek megtérít az állam 25 banit. A jogsza-
bály értelmében a benzinkutak totemoszlopain a ked-
vezményes árat, a kutak kijelzőin viszont a 
kedvezmény nélküli árat kell feltüntetni. (Agerpres) 

Valamennyi nagyobb benzinkútláncnál  
olcsóbb az üzemanyag 50 banival  

Értesítés a szászrégeni források 
minőségéről 

 
A Szászrégen területén levő források 2022. május 9-én begyűjtött 

vízmintáinak a fizikai-kémiai, bakteriológiai elemzése során megál-
lapítást nyert, hogy a Forrás utca 7., a Liliacului 10., Kertész utca 30. 
szám alatti és a Kertész utcában (szám nélkül) levő források bakteri-
ológiai paraméterei nem felelnek meg a 2002. évi 458-as, az ivóvíz 
minőségére vonatkozó törvény előírásainak, vagyis ezeknek a forrá-
soknak a vize fogyasztásra nem alkalmas. 

Márk Endre Dezső polgármester 

Forrás: A pénzügyminisztérium honlapja



• 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 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• 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 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

  Az  AZOMUREŞAz  AZOMUREŞ     
alkalmaz  

• ipari operátort 
• anyaglogisztikai operátort  

Érdeklődni a 0723-109-466-os telefonszámon vagy  
a cég székhelyén, Marosvásárhelyen,  
a Dózsa György út 300. szám alatt. 
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A 286/2011-es számú, módosított és utólagosan 
kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretsza-
bályzatának 7. számú cikkelye első bekezdésében 
előírt, a meghatározott, valamint a meghatározatlan 
időtartamra meghirdetett szerződéses állások eseté-
ben érvényes általános feltételeket teljesítő jelentke-
zőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala 
(adószám: 4436895) a tudomására hozza, hogy ver-
senyvizsgával felvesz  

 
  •  egy sofőrt és egy I. besorolású szakképzet-

len munkást az utak karbantartásáért  
felelős részlegre 

 
A beiratkozási dossziét a Szovátai Polgármesteri 

Hivatal Fő út 155. szám alatti székhelyén, a 4-es 
számú irodában kell benyújtani a hirdetésnek Romá-
nia Hivatalos Közlönye III. részében való megjele-
nését követő 10 munkanapon belül, július 13-ig, az 
alábbi dokumentumokkal:  

–  az intézmény vezetőjének címzett, a részvételi 
szándékot tartalmazó kérvény 

– a személyi igazolvány másolata 
– a tanulmányokat és a szakosodást igazoló iratok 

másolata 
– munkakönyv vagy esetenként a szolgálati időt, 

és/vagy a szakmai gyakorlatot bizonyító igazolások 
másolatai 

– erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett 
nyilatkozat, hogy az állásra jelentkező ellen nem in-
dult korábban olyan büntető eljárás, amely miatt ösz-
szeférhetetlenség állna fenn a megpályázott állással 

– a családorvos által legtöbb hat hónapja kibocsá-
tott, a megfelelő egészségi állapotot alátámasztó or-
vosi igazolás 

– önéletrajz. 
A kért iratokat eredetiben is be kell mutatni. 
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezők-

nek teljesíteniük kell a 2011. évi 286 sz. kormány-
határozat 3. cikkelye első fejezetének előírásait. 

 
A versenyvizsgán való részvétel és a megüresedett 

állások elfoglalásának sajátos feltételei: 
 a) a sofőri állásra:  
– legalább 15 év szolgálati idő 
– középfokú végzettség  
– B és C kategóriás hajtási jogosítvány 
– pszichológiai vélemény 
b) a szakképzetlen munkás állásra:  
– szolgálati idő nem szükséges 
– általános iskolai végzettség. 
 
A versenyvizsga három részből áll: dossziéválo-

gatás (az iratkozás lejárta után két napon belül); írás-
beli vizsga (a polgármesteri hivatal székhelyén, a Fő 
út 155. szám alatt, 2022. július 26-án 10 órakor); ál-
lásinterjú (július 27-én 12 órakor a hivatalban). 

Az eredményt az állásinterjú után három napon 
belül kifüggesztik a hivatal hirdetőtábláján.  

A vizsga könyvészetének jegyzékét a polgármes-
teri hivatalban függesztik ki.  

Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefon-
számon, 127-es mellékállomás. 

Fülöp László Zsolt polgármester

Pontosítás 
Változott a  Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér által a Népúj-
ság június 10-i számában meghirdetett versenyvizsga időpontja, 
az alábbiak szerint:  

• az építőmérnöki állásra a dossziék benyújtásának határideje: július 
8., 15.30 óra, a versenyvizsga időpontja pedig július 14., 10 óra; 

• a belső auditőri állásra a dossziék benyújtásának határideje: július 
13., 15.30 óra, a versenyvizsga időpontja pedig július 19., 10 óra; 

Bővebb tájékoztatás  
a honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

Szováta Város Polgármesteri Hivatala hirdeti: 


