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Újabb nyertes MOGYE-csata

Egyre többen választják az itthon maradást

Elköszöntek
a nyolcadikosok

Mintegy 4000 Maros megyei nyolcadikos – közöttük 1654 magyar és 70
német tagozatos diák – vett búcsút
péntek délelőtt iskolájától.

____________2.
(M)ilyen gazdagok
vagyunk?

Nagy a csend Sütő András körül. Marosvásárhelyre tervezett szobrát az író
90. születésnapjára se készíttette el,
állíttatta talapzatra városa. Elkészül-e
valaha? Őrzi-e majd egyáltalán vásárhelyi köztéri alkotás az emlékét? A jelenlegi hozzáállás szerint aligha.

____________3.
Növekvőben
a Barabás Miklós
Céh vonzereje

A Barabás Miklós Céh téli kolozsvári
országos kiállításának komoly szakmai elismerése és nagy közönségsikere jól érzékelhetően felértékelte az
erdélyi magyar képzőművészek e
nagy múltú tömörülését, növelte vonzerejét, mind több alkotó szeretne csatlakozni az alakulathoz.

Amikor több irányból, hosszú távon sérelem éri a romániai
magyar oktatást, és ennek „csatatere” a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem is, öröm látni, tapasztalni,
hogy újabb végzős diákok hagyják el reményteljesen az intézmény padjait az általános orvosi (160 diák), fogorvosi
(64), gyógyszerészeti (38) és általános orvosasszisztensi (27)
karon, szakon. A ballagási ünnepség pénteken délelőtt volt a
Vártemplomban.

Vajda György

Fotó: Vajda György

A rendezvény, amelyet az egyetem az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályával – a Bethlen Gábor
Alapítvány támogatásával – és a Studium-Prospero Alapítvánnyal szervezett, hálaadó istentisztelettel kezdődött, amelyen fohászt mondott Les
Zoltán református egyetemi lelkész. Nagy László unitárius lelkész a bibliából idézve tisztességre, becsületességre, szelídségre és lelkiismeretes
munkára ösztönözte a végzősöket, akiknek az útját mindenben a tisztelet,
a szeretet és a reménység kell vezérelje. Azt kívánta, cselekedjenek ezentúl felelősséggel Isten, ember és önmaguk iránt, és soha ne felejtsék el az
„ősi alma matert” és a szülőföldet, bárhol is járjanak a világban.
(Folytatás a 2. oldalon)

MEDÁRD

____________4.
Textilművészek
a segesvári
bástyagalériában

A Képzőművészek Szövetségének
Marosvásárhelyi Fiókja tárlatával első
alkalommal nyújt lehetőséget a segesváriaknak és az odalátogató turistáknak arra, hogy betekintsenek e
jelentős művészeti csoportosulás
munkájába, megismerjék azokat a törekvéseket, amelyek e dinamikusan
fejlődő és sokszínű művészeti ágat az
eltelt években és napjainkban uralták,
meghatározzák.

____________5.
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(Folytatás az 1. oldalról)
– Az alapokat megkaptátok, amire építeni kell, és mindig az értékteremtés vezéreljen utatokon – mondta többek között a lelkipásztor, aki a sorok között kiemelte, kisebbségi helyzetben is
igen fontosak ezek az útravalók. Ezután Jakabos Barnabás jezsuita egyetemi lelkész mondott imát a fiatalokért. Az istentiszteleten az idén is a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén
Egyesülete, a MIFIKE tagjai zenéltek, énekeltek.
Az áhítatot követően dr. Nagy Előd rektorhelyettes búcsúztatta a diákokat. Elmondta, hosszú és fáradságos utat zárnak le.
Megköszönte a tanárkollégáknak a munkát, és a diákoknak,
hogy kitartottak. E hivatáshoz többek között cselekvőkészség,
bátorság és empátia kell – mondta, majd arra intette a fiatalokat,
hogy soha ne adják fel önazonosságukat, ne feledjék, hogy magyar orvosként végeztek, hiszen ez egyfajta közszolgálatot, felelősséget is jelent számukra. – A jövőben arra törekedjetek,
hogy itthon, anyanyelven gyakoroljátok a szakmát! – hangsúlyozta a rektorhelyettes, majd elmondta, dr. Kikeli Pál az idén
is egy serleget adományozott a végzős évfolyamoknak, amelybe,
értékes papírra írva, a Wass Albert-vers idézet mellett, a végzős
diákok névsorát is „elrejtették”.
Dr. Mártha Krisztina, a fogorvosi kar előadótanára szívhez
szóló beszéddel búcsúztatta diákjait. Több mint 5000 elméleti
és gyakorlati órán vannak túl, de a MOGYE-s diákélethez tartoztak a bulik is, a diáknapok és mindaz, amivel a fiatalok az
egyetemi évek alatt néha felrázták az álmos kisvárost. A tanárnő
elmondta, hogy az orvosi szakma a legszebb hivatások egyike.
Aki erre a pályára lépett, szolgálja felebarátait hittel és emelt
fővel, majd Kosztolányi Dezsőt idézve a következő szavakkal
engedte el diákjai kezét: „legyetek vígak és bársonyba-járók, a
kezetekben egy nagy arany-érem, s hódítsátok meg az egész világot”.
A diákok nevében Király Adina végzős asszisztensképző szakos hallgató köszönte meg a tanárok munkáját, az útravalót,
amellyel a képletes batyut telerakták.
Dr. Szabó Béla professzor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának elnöke kiosztotta a végzős évfolyamelsőknek járó, dr. Csőgör Lajosról,
az egyetemet alapító rektorról elnevezett díjakat és jutalomöszszegeket. Az általános orvosi karon Benedek Ildikó Annabell, a
fogorvostan-hallgatók közül Kész Blanka, a gyógyszerészeti
karról Tóth Imola-Ida, míg az orvosi asszisztensek legjobbjaként
Sztojka Alexandra vette át az érdemoklevelet.
Dr. Sipos Emese professzor, a gyógyszerészeti kar tanára a
Dr. Formanek Gyula-emlékdíjat kézbesítette. Elmondta, hogy a
tavaly adták át először a Kanadában élő család által felajánlott
díjat. Az orvos 1931 és 2015 között élt, és 1959–1997 között a
MOGYE gyógyszerészeti karának megbecsült professzora volt.
A díjra az idén hárman pályáztak, közülük Koncz Szabolcs vehette át az elismerést.
Az emlékokleveleket az általános orvosi kar hármas évfolyamfél végzőseinek dr. Kovács Judith, dr. Frigy Attila, majd a
négyes évfolyamfélnek dr. Pávai Zoltán és dr. Egyed Zsigmond
Imre, a fogorvosi karon végzetteknek dr. Bukhari Csilla és dr.
Nagy Előd, a gyógyszerészetiseknek dr. Sipos Emese, az általános orvosi asszisztens szakos ballagóknak pedig dr. Kovács Judith tanár adta át.
A Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke, dr. Vass
Levente parlamenti képviselő bátorságra, őszinteségre és korrektségre intette a diákokat, azt mondta, higgyenek az ügyükben,
szakmájukat végezzék hittel és szeretettel.
Az ünnepséget orgonakísérettel a székely és magyar himnusz
eléneklése zárta. 18 órától a Színház téren tartották meg a
MOGYE összes végzősének ballagási ünnepségét. Az idén öszszesen 842-en tették le a hippokratészi esküt Marosvásárhelyen.

„Búcsúra szükség van...”

Elköszöntek a nyolcadikosok

Mintegy 4000 Maros megyei
nyolcadikos – közöttük 1654
magyar és 70 német tagozatos
diák – vett búcsút péntek délelőtt iskolájától.

Nagy Székely Ildikó
A marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Általános Iskolában virágkapu várta a ballagókat, akik piros,
fehér, kék és zöld léggömbökkel vonultak be a tanintézet udvarára. Az
egybegyűlteket Kupán Edith igazgatónő köszöntötte.
– Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk diákjai voltatok – mondta beszédében az intézményvezető. A
szülői bizottság részéről Kutasi Nimród osztotta meg gondolatait az ünnepeltekkel.
– Egy nyolcéves ciklus végén
vagytok, időközben ti is, a tanintézetetek is megváltozott. Az óvodából a
2-es iskolába jöttetek, és most a Dr.
Bernády György Általános Iskolában
fejezitek be az általános iskolát –
kezdte beszédét a szülők képviselője,

majd azt tanácsolta a diákoknak,
hogy anyanyelvükön folytassák tanulmányaikat, és olyan szakot, illetve
pályát válasszanak, amit szeretnek,
hogy megtalálhassák helyüket, és jó
munkát végezhessenek.
A hetedik osztályos magyar diákok
részéről Bartos Tamara szólt a ballagókhoz.
– Eddig ti voltatok a példaképeink,
nektek szurkoltunk a tanár-diák
meccseken, tőletek kértünk tanácsot,
tőletek hallottunk a próbavizsgákról.
Jövőre mi leszünk a nagyok, nem lesz
kire felnéznünk. A búcsúnál nincs
fájdalmasabb, kivéve, ha mezítláb rálépsz egy legodarabra – mondta derűs
búcsúztatójában Tamara, majd Richard Bach gondolataival zárta beszédét: „Ne légy szomorú, ha
búcsúzni kell. Búcsúra szükség van
az új találkozásokhoz”.
Ezt követően a két nyolcadikos évfolyamelső, Şerban Sebastian Mihai és
Kurcsi Norbert lépett a mikrofonhoz.
– Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben nem szeretett iskolánk

biztonságában kezdjük a tanévet.
Csodálatos nyolc év volt – mondta
Kurcsi Norbert. A továbbiakban a két
évfolyamelső jelképesen átadta az iskola kulcsát az utánuk következőknek, majd elkezdődött a kiváló
eredményeket elért végzősök díjazása.
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány két diákot Bernády-díjjal tüntetett ki. Az elismerést
Borbély László, a városépítő polgármester szellemiségét továbbvivő alapítvány elnöke László Zsuzsanna
Csillának és Şerban Sebastian Mihainak adta át.
– Ez egy különleges iskola, amely
arra kötelez benneteket, hogy megértsétek, mennyire fontos megvalósítani az álmaitokat – hangsúlyozta
Borbély László a díjazás előtti percekben.
A továbbiakban a legmagasabb tanulmányi átlaggal rendelkezők vehettek át oklevelet, a kitüntetésben 32
diák részesült. Végül a sporteredmények díjazása következett, majd
Kupán Edith igazgatónő vette
át újra a szót.
„Ha féltem is, helyemet
megálltam/, születtem, elvegyültem és kiváltam” – búcsúzott az intézményvezető József
Attila szavaival a végzősöktől,
akik az Örömóda dallamára engedték magasba léggömbjeiket.
Az utolsó csengőszóval
életük első fontos megmérettetéséhez kerültek közelebb a
nyolcadikosok. Az országos
felmérés június 19-én a román
nyelvből és irodalomból zajló
vizsgával kezdődik, 21-én matematikából, 22-én anyanyelvből vizsgáznak a diákok. Az
ideiglenes eredményeket június
26-án, az óvások utáni végső
eredményeket 30-án teszik
Fotó: Nagy Tibor közzé.

Tűz egy Pandúrok úti vendéglőben

Óriási lángok csaptak fel pénteken reggel a marosvásárhelyi Pandúrok útján egy tömbház földszintjén működő
vendéglőben. Reggel 7 óra előtt érkezett a riasztás a Maros
Megyei Vészhelyzeti Felügyelőséghez, ekkor a vendéglő
még nem nyitott ki, a tömbházlakók jelezték, hogy sűrű
füst szivárog ki az étteremből. Cristian Virag, a tűzoltóság
szóvivője lapunknak elmondta, miközben a kollégái a
helyszínen keresték, honnan ered a füst, az egységben ki-

Fotó: Nagy Tibor

sebb robbanás keletkezett. A helyszínre két tűzoltókocsi
szállít ki, és három órába telt, míg sikerült eloltani a lángokat. A beavatkozás nyomán a tűzoltók kiürítették a vendéglő fölötti tömbházban lévő lakrészeket. Személyi
sérülés nem történt, ám az étterem teljesen kiégett. A tűz
okáról a szóvivő nem tudott nyilatkozni, mint mondta, folyamatban van a kivizsgálás ennek megállapítására.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1284. sz., 2017. június 10.
88. Ünnepi Könyvhét

Teljében a könyves események,
a hét végén csúcsra jár a 88. Ünnepi
Könyvhét és a 16. Gyermekkönyvnapok Budapesten és Magyarország több városában. Sőt még
Kolozsvárt, Aradot is bevonta a
rendezvények sorába a népszerű
könyvünnep szervezője, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése (MKKE). A csütörtök
délután kezdődött forgatag közel
350 könyvújdonságot kínál az olvasóknak, szinte minden magyarországi és határon túli magyar kiadó
időzített erre az alkalomra valamilyen friss kiadványt, a könyvfesztivál központi helyszínén, a
Vörösmarty téren egymást érik a
szerzők, akikkel pódiumbeszélgetések, kötetbemutatók, dedikálások és
más rendezvényformák keretében
találkozhatnak az érdeklődők, de
van úgy is, hogy kötetlen formában
is kialakulnak párbeszédek az írók
és a könyvbarátok között. Az ünnepélyes megnyitón az idén Závada
Pál Kossuth-díjas írót érte a megtiszteltetés, hogy méltassa a nagy
hagyományú megnyilvánulást. A
vidéki országos megnyitó Debrecenben zajlott.
A nyitónapon marosvásárhelyi
szerző, Káli István állhatott először
közönség elé. A 70 éves prózaíróval
A szemfényvesztett című új regénye
kapcsán beszélgetett Kőrösi P. József. A könyvhét további programja
során még számos erdélyi tollforgató mutatkozott be és dialogizálhat
olvasóival. Talán még soha nem
volt egyszerre ennyi romániai magyar író a Vörösmarty téren, mint
most. Mint az MKKE igazgatója,
Péterfy Gergely nyilatkozta, a hatá-

ron túli kiadók 57 új címmel jelentkeztek. Valószínűleg szombaton és
vasárnap sokan megfordulnak majd
az erdélyi kiadók pavilonjánál.
Legfontosabb könyves műhelyeink
képviseltetik ott magukat valamilyen különlegességgel. A Mentor
Könyvek, a Lector Marosvásárhelyről, a Pallas-Akadémia, a Gutenberg, a Bookart Csíkszeredából,
a Kriterion Kolozsvárról nevezett
be a fesztiválra, és több más honi
kiadónk kiadványai mellett számos
szerzőnk jelentős anyaországi kiadással hívja fel magára a figyelmet.
Jó hallani, hogy élénk az érdeklődés a vásárhelyi szerzők és kötetek
iránt. Kovács András Ferenc új kötete ismét különlegességet sejtet,
Markó Béla két új kötet kapcsán is
közönség elé lép, Gálfalvi György,
Szabó Róbert Csaba, Vida Gábor se
hiányzik frissen megjelent könyveivel, a mind többet vállaló Lector
Kiadó Egyed Emese Paian című
verseskötetét, Demény Péter Vadkanragyogás című regényét és
Bodó Márta Nőszirom című interjúkötetét vonultatja föl. Gáspárik Attila a Pont Kiadónál dedikál. És még
hosszasan folytatódhatna a felsorolás a kolozsváriakkal, csíkiakkal és
a többi erdélyi szerzővel, akik
ugyancsak számíthatnak a vásárlátogatók figyelmére. Tompa Andrea,
Fekete Vince, Selyem Zsuzsa,Tamás
Kincső, Tamás Dénes és még jó néhányan példázzák az Erdélyben születő magyar irodalom és szakírás
erejét, folyamatos megújulóképességét. A későbbiekben rendre
igyekszünk mellékletünkben is ismertetni a kiadói termés színejavát. (N.M.K.)

Európa kultúrája a miénk, és a mi
kultúránk Európáé – fogalmazott a
88. Ünnepi Könyvhetet és 16. Gyermekkönyvnapokat megnyitó Závada Pál író a Vörösmarty téren,
Budapesten.

Kiemelte, hogy az utóbbi évtizedekben ebben „nem volt szokás kételkedni, még kevésbé ezzel nyíltan
szembehelyezkedni”. József Attilát
idézve hozzáfűzte: az, hogy „fő-e uj
(Folytatás a 4. oldalon)

Závada Pál könyvheti nyitógondolatai

MTI Fotó: Mohai Balázs

A Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportja kiállításának részlete a Bernády Házban

Fotó: Bálint Zsigmond

(M)ilyen gazdagok vagyunk?

Nagy a csend Sütő András körül. Marosvásárhelyre
tervezett szobrát az író 90. születésnapjára se készíttette el, állíttatta talapzatra városa. Elkészül-e valaha?
Őrzi-e majd egyáltalán vásárhelyi köztéri alkotás az
emlékét? A jelenlegi hozzáállás szerint aligha. A Kossuth- és Herder-díjas szerzőről egyre ritkábban beszélünk, kezd kiesni a köztudatból. Ez olyankor is jól
érzékelhető, amikor a nevét viselő baráti egyesület
koszorúzást, megemlékezést szervez Sütő András
születése vagy halála évfordulóján a református temetőben. Mind kevesebben vannak jelen a főhajtáson. Arra számítottam, hogy a június 17-i kerek
évforduló táján megelevenedik körülötte a közemlékezet. Tévedtem. Hiába érdeklődtem többfelé is,
hogy rendeznek-e valamilyen jubileumi megnyilvánulást, amely ismét a figyelem előterébe hozná az írói
hagyatékot, majdnem mindenütt negatív választ kaptam. Maradtam azzal az információval, amelyet néhány hete hallottam Kilyén Ilka művésznőtől. A
fáradhatatlan értékőrző és -teremtő előadóművész
olyan emlékestet kezdeményezett, amelyen színész
lányával, Ritziu Ilka Krisztinával szólaltatnak meg
részleteket Sütő András műveiből. Ennek biztos
sokan örülnek, külön is szólunk majd róla. De az a
jóslatom sem vált be, hogy a jubileumot kiadói esemény is jelzi. A napokban zajlik a 88. Ünnepi Könyvhét az anyaországban és pár erdélyi helyszínen is.
Rengeteg rendezvényen közel háromszázötven
könyvújdonságot kínálnak a közönségnek. Örvendetesen nagy a romániai magyar szerzői jelenlét a prog-

ramban. Sütőt sehol se találom a névsorban. Tudom,
a témában tájékozottak jelezték is, hogy Sütő Andrásnak nincs kiadatlan írása, kézirata. Életművének,
írói örökségének, emberi, közéleti, alkotói attitűdjének az újraértékelése várat magára. Munkáinak kritikai kiadása még nem jelentett akkora kihívást az
irodalmárok számára, hogy el is kezdjék ezt a nagyon
időigényes munkát. Vagy legalábbis nem tudunk róla.
Pedig életében egész sokan foglalkoztak az író műveivel, és öregbítették szakmai hírnevüket ekképpen.
Most mindenkinek kényelmesebb a csend? Ilyen gazdagok lennénk, hogy elhallgathatjuk a valós értékeket
is, ha azokat netalán vitára késztető, kényesebb jelenségek is terhelik? Majdnem három év eltelt már,
mióta itthon a legutóbbi valóban komoly, érdemi tanácskozás a Sütő-témakörben lezajlott. A Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetemen
rendezett
műhelykonferencia anyaga utóbb Lázok János szerkesztésében kötetben is megjelent. Erre gondolva
kölcsönöztem tőlük a címet is mai soraim élére, hiszen azon az eszmecserén sok fontos és megszívlelendő felvetés elhangzott. Ez az írásom csak jelzés
szeretne lenni, hogy ha olykor nehezünkre is esik, ne
feledkezzünk meg az ilyenszerű feladatainkról se.
(N.M.K.)
A nyomatékosítás kedvéért ismét felidézünk
néhány gondolatot a konferenciát és a könyvet kezdeményező Sütő-szakértő Lázok János konklúzióiból.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Növekvőben
a Barabás Miklós Céh vonzereje

Sikeres a BMC Maros megyei csoportjának 4. tárlata

Nagy Miklós Kund

A Barabás Miklós Céh téli kolozsvári országos kiállításának komoly szakmai elismerése és nagy közönségsikere jól
érzékelhetően felértékelte az erdélyi magyar
képzőművészek e nagy múltú tömörülését,
növelte vonzerejét, mind több alkotó szeretne
csatlakozni az alakulathoz. Bővülőben a marosvásárhelyi céhtagok csoportja is, 4. közös
jelentkezésükön a május 25-i megnyitón már
huszonnyolcan álltak munkáikkal közönség
elé a Bernády Ház földszinti galériájában.
Aki ilyen tekintetben is felmérte a Bánffy-palotában és a Minerva Házban rendezett január-februári tárlatot, már ott is
megállapíthatta, milyen figyelemre méltó
művészi potenciált és színvonalat képviselnek az összképben a Maros megyei festők,
szobrászok, díszítőművészek. Így külön,
együtt még nyilvánvalóbb a minőség iránti
elkötelezettségük, a vásárhelyi tárlatlátogatók

Veress Gábor: Lélekszántó

joggal érezhették úgy, hogy az alkotói sokféleségben a művészi igényesség teremt harmóniát. Igen, a változatosság elkerülhetetlen,
hiszen ahány kiállító, annyiféle vizuális világ
sejlik föl a falakon, talapzatokon. És talán
éppen ez fogja meg leginkább a nézőt: bármerre néz a termekben, mindenütt más táj,
más téma, más érzelem, gondolat, ötletsziporka hozza izgalomba, indítja el valamerre
a képzeletét. Itt is, ott is magával ragadja a
vászonra vitt, agyagba mintázott, bronzba öntött, szőnyegbe szőtt látvány és az alkotás
másféle eszköztáraival teremtett univerzumok bűvölete, aligha mondhatja bármelyikről
is, hogy az valamiképpen nem érinti meg.
Persze mindenkinek meglehetnek a maga
kedveltebb műtárgyai a kiállításon, hiszen ez

a Marosvásárhelyen immár hagyományossá
vált rendezvény mindig markáns egyéniségeket vonultat fel, akik népes rajongói táborral
rendelkeznek, ennek megfelelően hol az
egyik, hol a másik kép, szobor, kárpit előtt
volt nagyobb csoportosulás. És nem mondhatnánk, hogy csak a már régóta tekintélynek,
elismerésnek örvendő nevek marasztalták a
nézőket. A mesterek mellett bizony számos
méltató szó övezte a fiatalok, a pályakezdők
műveit is. A vásárhelyi alkotóközösség arculatát meghatározó nagy öregek sorai sajnos
ritkulnak, annál örvendetesebb, hogy a BMC
tárlatáról az idősebb, de ma is aktív tagok
nem akarnak hiányozni. Haller József ezen a
tavaszon távozott, természetes, hogy három
pasztellje a mostani kiállításon is hirdeti alkotói jelenvalóságát. De örömmel tapasztalhattuk meg a nyolcvanasok – Kolozsvári
Puskás Sándor, Bálint Károly, Hunyadi
László, Kedei Zoltán és az akárcsak Kolozs-

váron, itthon is vendégként bemutatkozó
Datu Victor – vitalitását és az utánuk következő nemzedékek értékteremtő erejét, kimeríthetetlen inventivitását. Többségük úgy
vetíti ki önmagából maiságát és folyamatos
megújulókészségét, hogy eddigi elveihez,
művészi törekvéseihez is hű marad. Művészeti ágtól, műfajtól függetlenül. A tárlatnak
nyilván ezúttal is vannak erősebb és kevésbé
hangsúlyos oldalai. A festészet egyértelműen az előbbihez tartozik. Kákonyi Csilla,
Barabás Éva, Major Gizella, Kuti Dénes, a
festőként is remeklő Bandi Kati, Kuti Botond, a már említett Haller József és Kedei
Zoltán… Micsoda névsor! Bárhol fő helyet
érdemelne ez a kis csapat a kiállításokon.
Úgy is, mint a stiláris sokszínűség és a generációs folytonosság szép példája. Ugyanez

Závada Pál könyvheti nyitógondolatai

(Folytatás a 3. oldalról)
méreg, mely közénk hatol – meddig lesz hely, hol fölolvashatol?”, manapság szerinte nagyon is kérdése a
könyvhétnek.
Závada Pál szerint „nem tehetünk úgy, mintha ez a
nap csak a könyveink és olvasóink felett érzett örömről
szólna”, „mintha nagyjából rendben mennének a dolgok”
. „Megint egy pártállami prés szorításában, egy újabb autokráciában élünk (...) Vezérlőjének az lett immáron a rögeszméje, hogy a mi hazánkat (...) elfordítja választott
irányától és közösségétől, Európától” – hangsúlyozta.
Závada Pál szerint szembe kell szegülni azzal, hogy
„egy világhírű egyetem nálunk elüldözendő ellenséggé
válhasson, további nyomtatott vagy digitális lapok es-

Ave Maria… Kákonyi Csilla festménye

különben a szobrászokról is elmondható. A
plasztika a város, a megye művészeti életének másik büszkesége. A nyolcadik ikszüket taposó fentebb felsoroltak mellett az őket
korban követők – Bocskay Vince, Kiss Levente, Gyarmathy János, Baróthy Ádám,
Sánta Csaba, Nagy Attila, Kolumbán Árpád
Makkai István és a legifjabb, Veress Gábor
– szintén számos fontos köztéri alkotás, illetve kisplasztika létrehozóiként hallattak, s
ezen a BMC tárlaton is hallatnak magukról.
A grafika ismét szegényesebb, mint amire
számítottunk. De Datu Victor három sajátos
technikájú rajza igazi kárpótlásnak tekinthető. Arcképei portretista telitalálatok. A
textilművész Nagy Dalma is tusrajzokkal bizonyítja sokoldalúságát. Céhtársaival együtt
ők mostanában már többször megcsillogtatták a textilművészet vásárhelyi erényeit, Hunyadi Mária, Csíky Szabó Ágnes, Sajgó

Kuti Botond: Impact

senek az önkény áldozatául, civil szervezeteinket bűnszövetkezetként bélyegezzék meg, a tudás leértékelődjön, a kulturálatlanság diadalmaskodjon, az oktatás, a
kutatás és az alkotás autonómiája csorbuljon”.
A könyvheti kínálatból Závada Pál beszédében kiemelte többek között Tompa Andrea, Vida Gábor, Németh Gábor, Szijj Ferenc, Nádas Péter, Tóth Krisztina,
Fodor Ákos, Kiss Anna, Egyed Emese, G. István
László, Majoros Sándor, Vörös István, Tornai József,
Kántor Péter, Erdős Virág és Ágh István új köteteit.
Kocsis András Sándor, a könyvhetet szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének
(MKKE) elnöke bejelentette: kezdeményezik, hogy
Esterházy Péter születésnapja, április 14. legyen a magyar próza napja.

Ilona és Kolumbán Kántor Zita textilkompozíciói most is beszédesen példázzák,
mennyi különleges látvánnyal, eredeti ötlettel
és egyéni leleménnyel képesek telíteni, feldobni egy kiállítást. Az ugyancsak textiles
Puskai Sarolta pedig a digitális érából ad ízelítőt méretes printjeivel.
Jó, hogy a kolozsvári BMC-csoport mellett
a marosvásárhelyi is rendszeresítette jelentkezéseit. Ez a gyakorlat öregbíthetné az alakulat hírnevét más régiókban is a
nehezebben megszervezhető országos kiállítások között. Az itteni tömörülés vezetője,
Kákonyi Csilla és férje, Bálint Zsigmond kitartó és céltudatos szervezőtevékenysége
másoknak is például szolgálhatna. Bálint
Zsigmond felvételei egyben azt is meggyőzően tanúsítják, hogy a fotóművészetnek is
megérdemelt helye van a Barabás Miklós
Céhben.

Írószövetségi díj
Gálfalvi Györgynek

Május 29-én tartották meg Bukarestben a Romániai Írók Szövetségének díjkiosztó gáláját. A hagyományos rendezvényen mindig az előző év legfigyelemreméltóbb köteteit díjazzák. A nemzeti
kisebbségek nyelvén 2016-ban közzétett kiadványok közül Gálfalvi György Kacagásaink című könyve nyerte el a zsűri elismerését.
A marosvásárhelyi író emlékiratait a nagyváradi Holnap és a budapesti Noran Libro Kiadó jelentette meg. A fővárosi Nemzeti Színház
Média Termében tartott díjátadó ünnepségen a szerző az Írószövetség
elnökétől, Nicolae Manolescutól vette át a díjat.
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Textilművészek a segesvári bástyagalériában

Június 3-tól Segesváron a Kortárs Művészeti Galériának helyt adó
Kovácsok bástyájában mutatkozik be az Ariadne textilművészeti kiállítás résztvevőinek egy csoportja. A Képzőművészek Szövetségének
Marosvásárhelyi Fiókja tárlatával első alkalommal nyújt lehetőséget
a segesváriaknak és az odalátogató turistáknak arra, hogy betekintsenek e jelentős művészeti csoportosulás munkájába, megismerjék azokat a törekvéseket, amelyek e dinamikusan fejlődő és sokszínű
művészeti ágat az eltelt években és napjainkban uralták, meghatározzák. A kiállításnak már az első napon sok látogatója volt, nagy sikernek
örvendtek a 18 kiállító látványos munkái, a falikárpitok, a tértextíliák,
a zászlók és installációk, melyek a különleges tér adottságaihoz igazodva érdekes hangulati töltettel telítődtek. Érdemes kiragadnunk néhány gondolatot a tárlatot méltató írónő, Mariana Gorczyca
nyitóbeszédéből.
„Mágia és beavatás az Ariadne kiállítás keltette képzeletbeli utazáson Segesváron… Az allegorikus sík- és háromdimenziós textíliák, a
heraldikus és szintetizáló jelek, jelképek, az élénk vagy matt, transzparens allegóriák kihívásként hatnak a fantáziára. A tárlat képzeletbeli
szintaxis, eszmei és kromatikus szempontból egyaránt szimbolikus
erejű látvány, amit kiteljesít a galéria architektúrája. A kiállítótér, a
Kovácsok bástyája vizuálisan felerősíti a tárgyakat és fordítva, a műtárgyak, a textíliák a sajátos térbe lényegülve még érzékenyebben piszkálják fel a látogatók képzeletét.”
A kiállítás június 17-én zárul. (nk)

(M)ilyen gazdagok vagyunk?

(Folytatás a 3. oldalról)
„Ha az életmű legjelentősebb teljesítményeit nem akarjuk érinthetetlenül
elhelyezni
az
első
értelmezések dísztárolójában és ünnepi
albumaiban,
tudomásul
kell/kellene végre vennünk a kommunista diktatúra idején rögzült,
egyértelműen ideologikus befogadói elváráshorizontok meg- változását is.
Abban az új politikai-társadalomtörténeti helyzetben, amikor a
kisebbségi közösség érdekérvényesítése, illetve az irodalom szerepe
alapvetően megváltozott, a fiak
generációja után lassan már az
unokák nemzedéke veszi át az
apák és nagyapák örökségét. Sütő
András munkássága kapcsán az ő
számukra új jelentések keresésének lehetőségét kell megnyitni,
amelyek szakmai érdeklődésüket
élővé tudják tenni, ezáltal pedig új
és kritikus szellemiséggel töltik fel
az életmű értelmezését. Konferenciánk bevallott szándékkal erre tett
kísérletet.
Ilyen szempontból izgalmas szellemi kihívásként fedeztem fel a
konferencia egyik előadásában
(lásd kötetünkben) annak az alkotáslélektani paradoxonnak a kifejtését, amelyet a szerző (Szász László)
a Sütő-életmű – kiemelten a Csillag
a máglyán vonatkozásában – az
»önkritika és az önrevízió művészi
gesztusaként« határoz meg. Gondolatmenete szerint a dráma konfliktusa tulajdonképpen paradox

szerkezetű énprojekció: a konfliktus kifejtésében »elárulja magát az
ihlet állapotában elrejtőző alkotói
identitás, Sütőnél sajátos Janus-arc,
Kálvin és Szervét összegyúrva«.
Szász László olvasatában a személyiség belső feszültségeinek ez a
megkettőzött kivetítése a szerzői
alapélményt nem mimetikus jellemekben fejezi ki, hanem egymásba
áthatoló, megszemélyesített lírai
képmásokban, következésképpen
ezek harca »az alkotó identitásának
ellentmondásairól, rejtőzködő attribútumairól is vall… Én-tapasztalatait és társadalmi-történelmi
felismeréseit Sütő András két, ellentétes személyiségtípusnak osztotta ki a drámában« (v.ö. Szász
i.m. 124, 126.). A Sütő-életmű újraértelmezésének arkhimédészi
pontját jelöli ki ez a gondolatmenet
Szász László dolgozatában. Az újragondoló-újraértelmező erőfeszítések legtöbbet ígérő tendenciája
feltehetően ennek az ambivalenciának az árnyalt kifejtése lehet: a kutatás remélhetően ennek révén tud
majd igazán újat mondani az életműről. Az alkotói világkép hetvenes
évekre eső paradigmaváltásának ez
a dialektikus megközelítése végre
tisztázhatná, hogy a szerző hatalomközeliségének előzetes indítékai és tapasztalatai hogyan
függenek össze Sütő közéleti állásfoglalásainak hatalomkritikájával,
illetve az ehhez elválaszthatatlanul
kapcsolódó művek latens önkritikájával.”

Nyelvünk örökmécsese, Sütő András
Forgasd nevét a nyelveden

Bölöni Domokos

Sütő András nyelvileg is maximalista. A szép és
pontos, találó és tökéletes anyanyelvi kifejezés hívévé
azáltal válhatott, hogy istenadta tehetségével felismerte: ha nyelvszegény életterében egyre nehezebben
nyilvánulhat is meg az Ige, szabadságunk szomja kevesektől tudott ösvényeket, rejtett kapukat nyit és tár
a beavatottak, az értők elé, mintegy kijelöli az utat a
feltartott fej Magyar Mezője irányába.
Meg kell értenünk a romlottnak gúnyolt magyar
beszédet, különben az Isten sem segít rajtunk, suttogják a még gondolkodó és beszélő öregek, a nyelvet
briliánsan újjá szülő asszonyok és a titkos gyümölcsoltók.
Szülőföldje úgyszólván kilőtte a bibliás beszédtörténet rejtett rakétapályájára. Mintha a kórérakással
megtámasztott istenházában prédikáló pap egyszer
csak fénnyel pompázó nagytemplomban találná
magát.
A fénybeli hirdetést akkor is értik, ha egyen-egyen
nem fogják fel a külön-külön szókat-szavakat. A példázat a hegyek magasába emeli a hitet.
Ha kellett, és gyakran kellett, kéretlen prédikátoraként Mennyei Urának, az úrvacsorai áldás megszegésének kockázatával is szólásra nyitotta pörös
száját.
Bensőjében, szíve alatt robbanó lelkében mégis
szorongva és nemegyszer orcáján pirulva figyelte Erdély gyönyörű tájain a lélek földjét egyre elárvultabban művelő napszámos társait. Szerette volna
nagylelkűen odaajándékozni teremtő anyanyelvünk
korlátok nélküli, gyémántkristályú, szabad ragyogását
az egész világnak.
Az író mindenkitől tartott; ha nem félt is, retteghetett. Mint a kebelükbe zárkózó, munkaverte csángó

asszonyok a misén, ha nem a gyökerén értik a beszédet és az éneket (mert elorozták tőlük az anyanyelven szólás gyönyörűségét, hiszen azt is félnek
kimondani, amit jól ismernek, tudnak és imádnak)...
Sütő Andás megtapasztalta, hogy minden magyarverés mögött az értetlenséggel rokon sültgazemberség
sunyít. A kárhozattól rettegő bűntudat verőlegényei
kushadnak, újabb és újabb „bevetésre” várva; halálosan élte át, nemcsak metaforikusan látta, hanem fájtaérezte, mutatta és világgá üvöltötte:
amikor
megfosztanak önnön magadtól, előbb is: kiütik a szemedet, pokolra küldik a látásodat, megszúrják a lelkedet, kinyírják az eszedet.
Sütő András mindenkitől óvta és védte azt az
egyedi és egyedüli nyelvet, amely a mezőségi legelőkön, kukoricaföldeken, kopár dombok hajlataiban kóborolva ma is számkivetetten bujkál, mint kutyáktól
vadászott nyulak a szülőföld bogáncs-sóhajtásos tájain.
Nagy vetélytársai népünk jeles alkotói. „Tartott”
Móricz Zsigmondtól… Nyirő Józseffel volt némi „afférja” talán. Igazából Tamási Árontól tartott, mert őt
szerette igazán. A gyermek féli ilyen szeretettel az
édes szülőjét.
Mindenben persze szép és kristályos mértéket kell
tartani.
Óvd vele magad a bajtól. Nemhogy nem tagadta
meg népét és nemzetét, hanem nagy elődeihez simítva
lobogó lelkét: édes anyanyelvét emelte az örökmécses
fölött a Jézussal feltámadó örök láng fáradhatatlan
hordozójává.
Sütő András, Tamási Áron mellett: a mi mértékünk.
A szórványból érkező művészek az anyanyelv legkényesebb őrzői.
Magyarok, Sütő András. Forgasd nevét a nyelveden.

Pályatársak Jókai Annáról

Szentmártoni János, a Magyar
Írószövetség elnöke szerint
„az egyik legnagyobb írónkat veszítettük el” Jókai
Anna, a nemzet művésze
hétfői halálával. Szentmártoni János az MTI-nek úgy
fogalmazott, a Kossuth
Nagydíjas és Kossuth-díjas
Jókai Anna emberként is
nagy veszteség, hiszen
lelki támaszt nyújtott nemcsak az olvasóknak, hanem
a szakmabelieknek is.

A fotó 2015. december 15-én készült a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban Jókai Annáról,
aki beszédet mondott Makkai Ádám Kossuth-díjas költő, nyelvész nyolcvanadik születésnapja
alkalmából rendezett ünnepségen. MTI Fotó: Mohai Balázs
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Regényíróként mindig meg tudott újulni. „Spirituális realizmusával” a hétköznapok élettörténeteiből, az elesettek „sorsképleteiből” örök tanulságokat osztott meg
olvasóival.
Jókai Anna műveivel és egész
lényével azt sugározta az emberek-

nek, hogy bármennyi szenvedésen
és keserű kudarcon mennek is keresztül, emelkedjenek felül rajtuk.
Kaput nyitott előttük, hogy higgyenek valami abszolút értékben –
hangsúlyozta a Magyar Írószövetség elnöke.
Az írószövetségi elnök úgy fogalmazott, Jókai Anna „nagyon erős
lélek volt”, és „rá vall”, hogy éppen
pünkösdhétfőre „időzítette” elmenetelét.
Jókai Anna nagy életművet hagyott maga után, utolsó kötetében,
Átvilágítás című önéletrajzi regényében életmérleget készített –
mondta el Mezey Katalin költő, író,
műfordító az MTI-nek.
Mezey Katalin, a Széphalom
Könyvműhely alapítója és vezetője
elmondta, hogy kapcsolatuk Jókai
Annával „megtisztelően baráti volt”.

„1994 óta lehettem a kiadója,
azóta két sorozatban jelentettük
meg életműkiadásait. Nemcsak
szerkesztettem, íróként is sokat köszönhetek neki, segítette a munkámat, sokat jelentett számomra” –
emlékezett elhunyt pályatársára
Mezey Katalin.
„Jókai Anna nagy életművet hagyott maga után, életműve utolsó
darabja, az Átvilágítás című önéletrajzi regénye az Ünnepi Könyvhéten jelenik meg. A kötészet előtt álló
kiadványt még a kezébe vehette,
szerdán alkalmam volt személyesen
átadni neki, láthatta, milyen lesz. A
kötet életmérleg, ugyanakkor egy
térbeli, izgalmas regény is, amely
Jókai Anna születésekor, az 1930-as
években indul” – mondta el Mezey
Katalin.
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
Kiemelte: az írónő „csodálatosan empatikus, érzékeny és intelligens, távlatokban gondolkodó ember volt, aki tisztában volt
állapota komolyságával négy hónapja tartó
betegsége idején”.
Mezey Katalin hozzátette: Jókai Anna

Pályatársak Jókai Annáról

„sokat szenvedett, de tiszteletre méltóan küzdött a betegségével. Nagyon fog hiányozni a
magyar irodalomból”.
Jókai Anna nagyon fontos ember volt, aki
különleges státust szerzett magának a közéletben – mondta el a hétfőn elhunyt íróról
Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilmren-

dező, a nemzet művésze az MTI-nek.
„Jókai Anna nagyon fontos ember volt, aki
úgy volt közéleti, hogy nem támadták se
jobb-, se baloldalról, olyanként tekintettek rá,
aki segít. Különleges volt az ő státusa: mind
a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, mind a Magyar Művészeti Akadémia

„Szeretett Erdélyembe, magyar testvéreimhez”

Székely Ferenc

Jókai Anna (1932–2017) emlékére

Jókai Annával 80. születésnapján, 2012-ben készítettem interjút,
amikor postai úton elküldött szándéklevelemre – a Magyar Írószövetség korábban jelezte: Jókai
Annának nincs e-mail-címe, nem
használ számítógépet – szinte azonnal válaszolt, s kért, hogy postázzam a kérdéseket.
Összesen 17 kérdést fogalmaztam meg, arra fókuszálva, hogy
élete minden szeletét érintsem, ami
fontos lehet gyermekkorából, irodalmi tevékenységéből, szerteágazó, gazdag kapcsolataiból. A 17
kérdésből 16-ra válaszolt, de ebben
benne volt a 17. is.
A válaszokat elektronikus írógépen készítette el, amit kézzel átjavított, sőt a levél vége felé kézzel
beírt/betoldott mondatokkal is találkozunk, mintegy emlékeztetve: a
21. sz. elején is él még a szép magyar írás, a gyöngybetűknek ma is
varázsuk van, személyesebbé, emberibbé teszi a kapcsolatokat. (A 90
éve született Sütő András jut

eszembe, aki élete utolsó heteiben
kezdte el tanulni az elektronikus
írást, és ismerkedett a számítógép
csodálatos előnyeivel.)
A Mindenütt, de nem mindenkinél című interjú a Népújság Múzsa
mellékletében jelent meg 2012. november 24-én, épp születése napján,
mely lapszámot – már korábban jelezte, hogy föltétlenül küldjem el
neki – postára tettem budapesti címére.
Akkor még nem tudtam, hogy a
beszélgetés bekerül egy későbbi interjúkötetbe, a Válaszoltam címűbe,
amely a vele készült, 1973–2014
közötti válogatott interjúkat tartalmazza (Széphalom Könyvműhely,
Bp, 2015). Ebből egy tiszteletpéldányt nekem is postázott a kiadó.
Itthon 2014-ban jelent meg A
szülőföld ölében című kötetben,
olyan neves írók társaságában, mint
Király László, Fodor Sándor, Csávossy György, Nagy Miklós Kund,
Lőrincz György és mások.
Jókai Anna rajongásig szerette
Erdélyt, s fontosnak tartotta, hogy
szavai, könyvei eljussanak Er-

POSZTol
a Retromadár

Újabb megmérettetés előtt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. Holnap lép versenybe a Pécsi Országos
Színházi Találkozón (POSZT). A magyar színházak legjelentősebb
évi eseménye június 8-án kezdődött, 16-án ér véget. Versenyprogramján 14 előadás szerepel. Már az is szép eredmény, ha egy produkciót ebbe a programba beválasztanak, de nyilván minden társulat
a díjakat szeretné megpályázni. A vásárhelyiek is ilyen reménnyel
utaztak Pécsre. Fesztiválelőadásuk, a Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan pár napja Bukarestben négy rangos díjat
szerzett a vígjátékok fesztiválján, a szerző-rendező Radu Afrim és
csapata remélhetőleg a POSZTon is sikeres lesz. Komoly mezőnyben
van alkalmuk bizonyítani. A debreceni Csokonai Színház, a Budapesti Operettszínház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a
Gyulai Várszínház a Nemzetivel, a Miskolci Nemzeti Színház, a
kecskeméti Katona József Színház, a Vígszínház, a Kolozsvári Állami Magyar Színház, a budapesti Örkény Színház, a szombathelyi
Weöres Sándor Színház és a Proton Színház verseng a zsűri elismeréséért.

A gyertya könnye

Az interjú gépelt kéziratának egyik oldala

délybe, magyar testvéreihez.
Íme e sorok írójának küldött levele 2012 októberéből.
Kedves Székely Ferenc! Igyekszem szíves kérésének eleget tenni.
A válaszokat a kérdések megismétlése nélkül adom meg, mert az életfeladatok úgy összesűrűsödtek,
hogy percekre beosztott idővel élek.
De számomra a legfontosabb, hogy
szeretett Erdélyembe, magyar testvéreimhez eljussanak szavaim. Hiszen az erdélyi naplóregényemet, a
„Szegény Sudár Anna” címűt is
ezért írtam meg. 1989-ben jelent
meg először, és azóta sok kiadásban. Magyar Örökség díjjal jutalmazták, remélem, eljutott Önökhöz
is… Kérem, ha levelemet vette, jelezze, és a lapból (Népújság – szerk.
megj.) feltétlenül küldjön majd egy
példányt. Számítógépem nincs, postán várom. Telefonom: 36-1-3572411.
Szeretettel köszöntöm ismeretlen
barátaimat is: Jókai Anna (s.k.)
2012. okt. 12.
Kedves Jókai Anna, nyugodjon
békében!

Jelképes lakatok a POSZTon. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár (b) és Halász Judit Kossuth-díjas színművésznő, a Pécsi Országos Színházi Találkozó
(POSZT) díszvendége elhelyez egy-egy, a versenyprogramokat jelképző lakatot a pécsi Séta téren 2017. június 8-án. MTI Fotó: Sóki Tamás

1927. június 17-én született Sütő András.
A 2006-ban elhunyt író 90. születésnapját köszöntő ünnepi előadással lép közönség elé
Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina. A gyertya
könnye című összeállítás Sütő András műveiből szólaltat meg részleteket. A szövegeket
Kilyén Ilka és Simon György válogatta. Az
előadás rendezője Kincses Elemér, a színpadkép is neki köszönhető. A jelmezeket Bandi
Kati tervezte. A Sütő András Baráti Egyesület
és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa
szervezésében sorra kerülő rendezvényen
Markó Béla mond emlékbeszédet. Az estre a
marosvásárhelyi Ariel színház nagytermében
kerül sor június 16-án, pénteken 19 órától.
Másnap, 17-én 17 órától megismétlik az előadást. A belépés ingyenes.

Molnár Dénes metszete… A művész emlékkiállítása június 13-án 17 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Bernády Házban

tagjaként meg tudta teremteni azt a hangot,
azt a szerepet, hogy nem ellenségévé, hanem
barátjává vált mindkét oldalnak” – mondta el
Jankovics Marcell.
Kiemelte: ismerte és szerette az írónő köteteit, mégis élőben szerette őt a legjobban
hallgatni.

Ahogy az író emlékezett
Ablonczy László 1990-ben Strasbourgban
készített hosszabb beszélgetést Sütő Andrással. Az interjút A gyertya könnye címmel tette
közzé. Az író az akkori zaklatott időszak euforikus és tragikus eseményeit egyaránt felidézte.
Hosszasan beszélt a magyarság 1990. február
10-i marosvásárhelyi könyves, gyertyás felvonulásáról is, amely neki is, mint annyi más
sorstársának, felejthetetlen élménye maradt. Az

alábbi Sütő-visszaemlékezés a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján olvasható.
„Nem vagyunk hajlandók semmiféle brutális módszerrel érvényre juttatni igazságunkat. Ezért szólt úgy az én fölhívásom,
amelyet a vásárhelyi magyar rádió tett közzé,
hogy békés, néma tüntetést óhajtunk szervezni. Nem fütykössel, nem husánggal és
nem láncokkal támadó, emberi életet veszélyeztető vagy ki is oltó fegyverekkel, hanem
könyvvel, a szellem szimbólumával és gyertyával, a szelídségnek és a tiszta szándéknak
a jeleivel akarunk némán felvonulni. (…) A
Vatra tömegei annak előtte iszonyatos ordibálásokkal rohantak; ijesztő, bénító volt a
helyi magyar lakosságra szórt rágalmak közepette élni a mindennapokat. Az ő demagóg
és uszító ordibálásukat épp hallgatással akartuk valamiképpen megvetni. Ezért nem került
sor szónoklatra. Annyi történt, hogy amikor
ez a százezernél nagyobb tömeg a sportcsarnok terére ért, akkor elmondtuk a miatyánkot
fennhangon, egy tisztelendő atya kezdeményezésére, majd pedig én szóltam nagyon röviden arról, hogy ez volt a célunk, ezt el is
értük. Csöndes, hallgatag, méltóságteljes felvonulással jeleztük erőnket, s egyúttal a marosvásárhelyi lakosság fegyelmezettségét és
kultúráját is. A tömeghez intézett rövid zárószöveget négy alkalommal kellett elmondanom, hiszen nem fért oda az egész felvonuló
tömeg. Mind a négy alkalommal más-más

gondolatot próbáltam megpendíteni, ha jól
emlékszem, azzal zártam, hogy ez a felvonulás néma kiáltás ügyünkért, az egyenjogúságunkért; többek között azért, hogy nem
hagyjuk a templomot és az iskolát. Tehát Reményik szellemében idéztem föl kisebbségi
létünk némely követelményét. Megrendültséget okozott számomra ez a minden különösebb szervezés nélkül, szinte spontán módon,
nagyon-nagyon fegyelmezetten felvonuló,
százezernél nagyobb tömeg. Minden gyermeknek, férfinak, asszonynak, aggnak és fiatalnak kezében ott volt egy könyv és egy
szál gyertya. Az én könyvem is feltűnt sok
kézben, és megrendítő volt közelről látni,
ahogyan egy reszkető kezű öregember keze
fején a gyertya könnye megfagyott. Már
csonkig égett a gyertya, de a markában tartotta. Hetven éve várták ezt az alkalmat az
emberek, hogy sorsuk érdekében felvonulhassanak.”

Támogatók:
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a
vakációban tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-408as telefonszámon. (1548-I)
FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET,
gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-694. (1548-I)

GÉPLAKATOSOKAT alkalmazunk belföldi és külföldi munkára.
Önéletrajzát küldje a je@telog.hu e-mail-címre. Érdeklődni 9-16 óra
között a 0728-010-100-as telefonszámon. (18926-I)

A MIF-SA RT. – Marosszentgyörgy, Malomrét – Râtul Morii utca
1357. szám – alkalmaz SOFŐRÖKET C kategóriás jogosítvánnyal és
áruszállítási attesztáttal, valamint BULDÓZEREST. Tájékoztatás a
0265/318-000, 0742-159-742-es telefonszámon vagy a cég székhelyén. (18994)
A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel
a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 3 szoba-összkomfort, volt

teázó, a M. Viteazul és N. Iorga utcák

sarkán. Tel. 0744-517-410, 0721-

337-445. (1635-I)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1349)

Sohasem
halványul
szívünkben
emléked, soha nem szűnik meg a
lelkünk
gyásza
érted.
Hiányod
fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart
szívünkben az emlékezés.
Kegyelettel emlékezünk id. FODOR
TIBORRA
halálának
harmadik
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (1669-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat,
termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (1405)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez
egy KÖNYVVIZSGÁLÓI (AUDITOR) állás betöltésére. Tel.
0265/328-888, www.aeroportultransilvania.ro (sz.-I)

Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a nyári vakáció első
hetében, június 19-23-a között a nagyadorjáni Dorman
sportközpontban. Gyönyörű, csendes környezetben, távol a világ
zajától, ideális helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt! További
információk a következő honlapon: focitabor.focisuli.ro. Telefon:
0720-522-618.

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Felpörgött a VIBE Fesztivál:
napijegyeket, csoportos
kedvezményt és új fellépőket
Dunán innen, tengeren túl
jelentettek be
Kevesebb, mint egy hónap van által jegyzett fesztiváldalban is
Népzenei csemegék
hátra 2017 legújabb magyar feszti- hangsúlyos szerepet fog kapni.
váljáig, a marosvásárhelyi VIBE-ig. 4+1-es bérletakció
A szervezők június 20-ig csoporA Maros-partot július 6-9. között
a Bartókon
elözönlő fesztiválozókat még min- tos kedvezményt hirdettek, melydig várják meglepetések: csoportos
kedvezményt jelentettek be, négy
fesztiválbérlet megvásárlása után
az ötödik belépő ingyenes. Ráadásul június 8-tól már a napijegyek is
megvásárolhatóak 49 lejért, a fesztivál honlapjára feltöltött részletes
program pedig segít eligazodni az
élménydömpingben.
Színkódos színpadok
A könnyebb tájékozódást segíti,
hogy a VIBE zenei helyszíneit színek alapján is meg lehet majd találni. A nagyszínpad neve Magenta
Stage lesz, ahol többek között WellIslandre,
Margaret
hellóra,
Brainsre, Intim Torna Illegálra vagy
sZempölre bulizhatnak majd a fesztiválozók. A Yellow Stage (kisszínpad) húzónevei az AKPH, Kelemen
Kabátban, Hősök és a Bëlga lesznek. A Blue Arénában (eddig Party
Aréna) lépnek fel a fesztivál nemzetközi előadói, Borgore és Penduneves
de
Set,
DJ
lum
magyarországi (Chris Lawyer, Sterbinszky) és hazai DJ-k (DJ Shiver,
Detour) is helyet kapnak. Az erdélyi előadók (többek között Quidbop, RGDN, Vekt!, Dodo) a
Kompgyárban (eddig Alter Stage)
mutatkoznak be, amely a volt
kompkikötő közelében lesz, és a
készülőben lévő, sZempöl zenekar

Stílusosan, az Orfeusz napjával
nek értelmében minden csoport kezdődő héten (június 12.) a Barötödik tagja meghívót kap a VIBE- tók rádió népzenei műsora igazi
ra. A kedvezményes bérletek meg- különlegességekkel kedveskedik
áll hallgatóinak. A neves zenetudósra,
hét
két
vásárlására
rendelkezésre, a biletmaster.ro hon- Vikár Bélára sorozattal emlékezik,
lapon és a jegyértékesítő pontoknál ellátogat a Vajdaságba és az Allehet beszerezni őket. Az online fe- földre, és Tunézia napsütötte tájainak dallamai is felcsendülnek.
lületen kívül Bukarestben és összeA Bartók rádió déli, népzenei
sen tizenöt erdélyi városban lehet sávjában szerdán egy kevésbé isjegyet vásárolni: Marosvásárhe- mert műfajt ismerhetnek meg az
lyen, Kolozsváron, Székelyudvar- érdeklődők. A XIX. század másoCsíkszeredában, dik felétől egészen az 1960-as évehelyen,
Gyergyó- kig a vonósbandák mellett a
Sepsiszentgyörgyön,
szentmiklóson, Nagyváradon, Szat- tamburazenekarok is nagy népszerűségnek örvendtek. A közhiedeNagybányán, lemmel ellentétben azonban
márnémetiben,
Aradon, Brassóban, Besztercén, nemcsak a délszláv nemzetiségek
Medgyesen, Déván és Temesváron által is lakott déli országrészeken,
is. Az eladási pontok részletes lis- hanem a Dunántúl és az Alföld szátája a fesztivál honlapján olvasható. mos egyéb területén is népszerűek
Napi bontás és meglepetés-előadók voltak. A 14-ei adásban a magyarJúnius 8-án a részletes, helyszí- országi és vajdasági revival tamburabandák mellett egy-két archív
nekre lebontott koncertprogram is felvétel is elhangzik (Népzene – ittfelkerült a vibefesztival.ro hon- honról, 13.05).
lapra, és elindult az online napijeCsütörtökön a tunéziai dalgyek értékesítése. Aki tehát csak szerző-énekesnő, Emel lemezeit teegy-két napra látogat a fesztiválra, szik fel a korongra. Emel
máris elkezdheti böngészni a prog- Mathlouthi Tunéziában született,
ramot. A szervezők három új fellé- de 2008-ban elhagyta az országot.
Először Franciaországban élt, majd
pőt is bejelentettek. Több száz két éve New Yorkba költözött.
erdélyi fiatal kérésére Kis Grófo és Emel egyik különleges értéke az
Pixa, valamint a népszerű magyar- érzelmeket gazdagon kifejező
országi reggae-banda, a Riddim hangszíne. Művészetében az elektColony is fellép Marosvásárhelyen. ronikus tánczenék a tunéziai hagyományokkal, ősi szakrális
(közlemény)
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transzzenei formákkal és a jazz elemeivel ötvöződnek (Népzene – újragombolva, 13.05).
A műsor sorozattal emlékezik
Vikár Lászlóra, a májusban elhunyt
zenetudósra, pénteken a harmadik
rész következik. Vikár a keleti utak
előtt és után a Kárpát-medence területén is jelentős mennyiségű népzenei anyagot gyűjtött, Kodály
megbízása épp a karádi monográfia megírása mellől ragadta ki
1957-ben. A magyar gyűjtéseket az
MTA Népzenei Kutatócsoportjának tagjaként mint Kodály aspiránsa végezte. 2003-ban a
Hagyományok Háza kiadta az
1952. január 17-től 1964. május
1-ig vezetett gyűjtőnaplóját
Dunán innen, Dunán túl címmel,
amit az adásból a hallgatók is
megismerhetnek (Népzene – Sebő,
13.05).
Virágvölgyi Márta neve összefonódott a táncházmozgalommal. A
kiváló szakember hegedűs, hegedűtanár, népzenegyűjtő, emellett a
Hangszeres népzenei példatár –
Népzenei füzetek sorozat egyik
szerzője is. Több mint negyvenéves pályafutása során számos olyan
lemez is készült, amelyeken különböző zenekari formációkban hallható játéka. A szombati adás
szerkesztője e felvételekből válogat (Népzene – itthonról, 13.05).
Az adás az interneten a
http://www.mediaklikk.hu/bartok/
oldalon érhető el.

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab

cserépből, valamint csatornákat. Tel.
0752-377-342. (1670)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata, após, apatárs, rokon
és szomszéd, a kibédi születésű
MADARAS LAJOS
marosvásárhelyi lakos
70 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése június 12-én,
hétfőn 15 órakor lesz a nagykórház mögötti temetőben, református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Madaras Levente kollégánknak
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
okozta fájdalmában. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A Bolyai Farkas
Elméleti
Líceum
tanári
közössége. (-I)

Tizennyolc
megyében
okoztak kárt
az esőzések
Több mint 200 tűzoltó dolgozott

az elmúlt két nap az ország tizennyolc megyéjében, a heves esőzések okozta károk elhárításán –
közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).
„A lehullott csapadék és az erős
szél miatt 18 megyéből jeleztek viharkárokat: Fehér, Argeş, Călăraşi,
Krassó-Szörény, Konstanca, Dâmboviţa, Galac, Hargita, Ialomiţa,
Máramaros, Maros, Neamţ, Olt,
Prahova, Szeben, Suceava, Szilágy,
illetve Teleorman megyéből. A katasztrófavédelem tűzoltói 29 lakásból, 16 pincéből és 55 kertből
szivattyúzták ki a beáramlott vizet,
vízhordalékot távolítottak el, és
három elzáródott utat tettek járhatóvá” – közölte az IGSU.
A legnagyobb károkat Máramaros megyében okozta az ítéletidő.
„Csütörtökön Máramarosszigeten egy idős hölgyet mentettek meg
csónakon a tűzoltók. A 78 éves nő a
házában talált menedéket a megemelkedett vízszint miatt. Ugyanezen a településen 40 személy
hagyta el ideiglenesen az otthonát a
talajvíz emelkedése okán, de ők hamarosan hazatérhettek az elárasztott
házakba. A Szeben megyei Szászházon hat házat nagyon nehezen
lehet megközelíteni a közeli patak
vízszintjének emelkedése miatt. Jelenleg a Fehér megyei Csáklyán és
Diódon folyik a munka, itt az elmúlt napokban elárasztott DC76
jelzésű községi utat próbálják járhatóvá tenni” – tájékoztatnak a katasztrófavédők.
Argeş, Neamţ, Olt, Szeben és Teleorman megyében az áramellátással is gondok voltak. (Mediafax)
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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
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• 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
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

Marosvásárhely
municípium

versenyvizsgát szervez

megüresedett
I. besorolású, felső szakmai fokozatú
TANÁCSADÓI állás betöltésére a szociális-kulturális és vagyonmegőrző igazgatóság kulturális, sport-, ifjúsági és bérleményi osztályán
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén tartják 2017. június 27-én 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 8 napon belül lehet benyújtani a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell
azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat
49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a
www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

