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Bontakozó népzenész tehetségek

Nehezen jött össze, de sikerrel zárult

EU-s projektben
mérik fel és védik
meg a medveállományt

Tusnádfürdőn indította útjára a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti
Minisztérium azt az európai uniós alapokból finanszírozott projektet, amely
a romániai barnamedve-populáció felmérésére és az országos medvevédelmi akcióterv gyakorlatba ültetésére
irányul.

____________2.
„…magános,
komorfényű
csillagként…”

Az erkölcs és a szépség költőjeként
ismert Olosz Lajosra emlékeztek születésének 130. évfordulója alkalmából
augusztus 27-én, pénteken a marosvásárhelyi Bernády Házban. A Vásárhelyi Forgatag keretében zajló, telt
házas együttlétet a költő leszármazottjai szervezték.

Négy csoportban foglalkoztak a népzenészek a gyerekekkel, fiatalokkal

Fotó: Erdődi Nóra

A Világló Egyesület célja az élő népművészet mindennapjainkba való
Múlt héten zajlott a marosvásárhelyi Világló Egyesület által
szervezett hangszeroktató tábor a nyárádszentlászlói Pász- bevezetése, az egyéni és közösségi fejlődés elősegítése a népi kultúra
tortűz panzióban. Az eredmények a szervezőket is meglep- által. Egy hangszeroktató tábor megszervezését többfajta igény is alátámasztotta, egyrészt a népi kultúra iránti érdeklődés és annak éltető ereje,
ték, de az amatőr füleket is.
Gligor Róbert László

másrészt az, hogy Maros megyében kevesebb táncházi népzenész,
(Folytatás a 2. oldalon)

____________3.
Tájrétegek –
Színhorizont

E kettős címmel nyílt meg Simon
Endre egyéni kiállítása augusztus 31én a marosvásárhelyi Bernády Házban. A székesi születésű művész 2002
óta Magyarországon él, de sosem
adta fel vásárhelyiségét, megőrizte ragaszkodását ahhoz a városhoz, ahol
tehetségét kiteljesítve elindult a művészet útján.

____________4.

JENŐKE, A JÓSZÁG
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A Nap kel
6 óra 46 perckor,
lenyugszik
19 óra 57 perckor.
Az év 247. napja,
hátravan 118 nap.

Ma ROZÁLIA, holnap LŐRINC
és VIKTOR napja.
LŐRINC: latin eredetű, a Laurentius
névből származik, jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi. A laurus
(babér) szóval később hozták összefüggésbe.
VIKTOR: a latin Victor névből származik, amelynek jelentése: győztes,
győző. Magyarított formája a Győző.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

EU-s projektben mérik fel
és védik meg a medveállományt

Tusnádfürdőn indította útjára
a Környezetvédelmi, Vízügyi
és Erdészeti Minisztérium azt
az európai uniós alapokból finanszírozott projektet, amely
a romániai barnamedve-populáció felmérésére és az országos medvevédelmi akcióterv gyakorlatba ültetésére
irányul.

„A környezetvédelmi minisztériumnak kettős felelőssége van:
megőrizni a barnamedve-fajt, illetve annak természetes életterét,
amely semmiképpen sem a lakott
terület, valamint garantálni az emberek és javaik biztonságát” – szögezte
le
Tánczos
Barna
környezetvédelmi miniszter.
„A projekt rendkívül összetett és
szerteágazó. Az egyik része a medvepopuláció tudományos felmérése
és a vadkárok megelőzése: a villanypásztorok megvásárlásával és
kihelyezésével a gazdákat és javaikat tudjuk megvédeni. Ugyanakkor
egy Romániában újszerű, csak néhány helyen alkalmazott megoldással is élni szeretnénk: egy olyan
menhely létrehozását tűztük ki
célul, ahova medvéket lehet áttelepíteni. Így megnyugtató módon
lehet orvosolni az áttelepítés problémáját, hisz az a legtöbb esetben
csak a probléma áthelyezését jelentette, mert az adott egyed rövid időn
belül visszatért, és további gondokat okozott” – fogalmazott Tánczos
Barna miniszter, kiemelve, hogy a
romániai barnamedve-populáció
megfigyelésére és a hosszú távú
menedzsmentterv
elkészítésére
53,5 millió lejt fordítanak.
Az RMDSZ környezetvédelmi

minisztere emlékezetetett arra is,
hogy a medvevédelmi akcióterv
gyakorlatba ültetése mellett az emberi életek védelmében egy olyan
sürgősségi kormányrendeletet fogadott el a kormány, amely lehetővé
teszi a lakott területen történő medvetámadás esetén az azonnali beavatkozást. Ez a jogszabály
kockázati besorolás alapján szabályozza a barna medvék emberek és
javaik ellen irányuló, lakott területeken való támadásának megelőzését és megfékezését. Lehetővé teszi
a vadak elűzését, altatását és áthelyezését, illetve eutanáziáját vagy
kilövését.
A miniszter kifejtette, szerdán a
parlament felsőházában, ahol öt
szakbizottság volt jelen, teljes jelenléttel százszázalékos támogatottságot kapott a törvénytervezet.
„Sok munkával, rengeteg kommunikációval, felelős döntésekkel
lehet előrehaladni, gyakorlatba ültetni a megoldásokat. Csapat kell,
ember kell, aki nemcsak azonosítja
a problémát, hanem igyekszik megoldani is azt” – hangsúlyozta
Tánczos Barna.
Romániában az elmúlt években
túlszaporodott a medveállomány,
miután 2016-ban betiltották a medvevadászatot. A környezetvédelmi
tárca megrendelésére 2019 tavaszán készített állománybecslés szerint az országban 6450 és 7200
közötti a vadon élő medvék száma.
A medvepopuláció megőrzésére
2018-ban kibocsátott akcióterv szerint a nagyragadozók 69 ezer négyzetkilométeres romániai élőhelyén
ökológiai, társadalmi és gazdasági
szempontból az optimális egyedszám 4000 lenne. (hírösszefoglaló)
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Bontakozó népzenész tehetségek

(Folytatás az 1. oldalról)
muzsikus van: a meglévőket erősíteni kell, továbbá újakat kell bevonni ebbe a mozgalomba. Ezért is
kapta a tervezett tábor a Marosszéki ébredő tehetségek nevet. A
szervezők hiszik, hogy a kultúrával
nevelni lehet, ők pedig a népi kultúra mellett kötelezték el magukat,
és a tábor szervezése révén a hagyományos népzenére fordítanak
hangsúlyosabb figyelmet.
A lényeg a jókedv

A résztvevők oktatását ismert
székelyföldi népzenészek és hangszeroktatók vállalták: Kászoniné
Fejős Gabriella, Román Hunor,
Kelemen Molnár János, Kisfaludi
Attila, Ségercz Ferenc a hegedű, a
brácsa, a nagybőgő és a pásztorfurulya világába kalauzolták napokon át a táborozókat. A jelentkezők
számára már előzőleg tartottak egy
összerázó napot, akkor felmérték a
tudás- és felfogási szintjüket, majd
több csoportra osztva foglalkoztak
a 7–16 év közötti gyerekekkel. A
választott hangszer mellett mindannyiukkal ritmusgyakorlatokat is
végeztek. A hangszeroktatás mellett egyéb tevékenységek is helyet
kaptak a programban: hétfőn kis
ütőhangszereket (ritmusbotot) ké-

szítettek a ritmusgyakorlatokhoz,
kedden táncházat tartottak közös
énekléssel, szerdán mesemondásra, míg csütörtökön tábortűzre
és örömdobolásra került sor, majd
a pénteki táborzáráskor az oktatók
irányítása mellett a csapatok bemutatták a hét során elért fejlődésüket, végül közös muzsikálással
fejezték be a napot. Az elsődleges
szempont tehát nem az orrvérzésig
tartó oktatás volt, hanem az, hogy
a gyerekek jókedvvel dolgozzanak,
tanuljanak, és kedvet kapjanak a
zenéléshez, a hangszerjátékhoz –
mondta el a Népújságnak
Szentgyörgyi Andrea, az egyesület
önkéntese, a szervezők egyike.
A táborban 34 gyerek vett részt,
többségük marosvásárhelyi és környékbeli, de két Hargita megyei
testvérpár is érkezett Nyárádszentlászlóra. A rendezvényt támogatta a
Nemzeti Kulturális Alap a Halmos
Béla Program révén, továbbá a
Csoóri Sándor Alap és a Hagyományok Háza. A szervezők hangszert
is biztosítottak azok számára, akiknek szükségük volt rá, a furulyákat
pedig megtarthatták a gyerekek.
Kézbe veszik a hangszert
Az egyesületnek régi terve volt
egy hangszeroktató tábor szerve-

Mindenki számára nagy elégtétel az első hangszeroktató tábor

zése, de tavaly a járvány miatt
meghiúsult, így az idei volt az első
ilyen rendezvényük. Azonban már
most azt tervezik, hogy jövőben
folytatják, sőt, ha a járványhelyzet
engedi, és oktatót is találnak hozzá,
szeretnék októbertől beindítani
Marosvásárhelyen a heti rendszeres hangszeroktatást.
A tábor visszhangja, visszajelzései pozitívak. Nagy öröm volt,
főként az oktatók számára, hogy
egyik délután pihenőidőben a
gyerekek önként összegyűltek, és
közös muzsikálásba kezdtek. Az
egyik szülő a negyedik napon
megkérdezte a panzió tulajdonosát, hogy mennyire bírják „ezt a
cincogást”, mire az így felelt:
„hétfőn cincogás volt, de ma már
muzsika”. Ugyancsak egyik
anyuka mesélte el, hogy gyerekei
korábban semmi áron nem akarták kezükbe venni a hegedűt, de
amióta hazatértek a táborból, unszolás nélkül előveszik, naponta
gyakorolnak. Ezek a visszajelzések rendkívüli elégtételt nyújtanak
a
szervezőknek,
és
megerősítik őket abban, hogy az
elkezdett munkát érdemes tovább
folytatni, mindenki hasznára és
örömére.

Fotó: Erdődi Nóra

Több mint másfél ezer új fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 1520 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában,
43.295
teszt
eredményének
feldolgozása nyomán – közölte pénteken a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS).

A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.
Az új esetekkel 1.103.198-ra nőtt a járvány eleje
óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.057.522 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.
Az elmúlt 24 órában 33, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Kettő kivételével valamennyien más betegségben is szenvedtek.
Ezzel 34.650-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.

Kétszáz büntetőeljárás indult fiktív koronavírus elleni
oltási igazolások miatt
Mintegy 200 büntetőeljárás indult összesen 400
személy ellen hamis oltási igazolások kiállítása miatt
– közölte a belügyminisztérium.
Erről Lucian Bode tárcavezető beszélt azon a videókonferencián, amelyet Florin Cîţu kormányfő hívott össze a téli szezonra és a tanévkezdésre való
felkészülés, illetve a koronavírus elleni oltási kampány témájában.
A belügy közleménye szerint a távértekezleten a
miniszter közölte, hogy a tárca alárendeltségében működő struktúrák eddig 200 büntetőeljárást indítottak
hamis oltási igazolványok kiállítása és használata
miatt, ezekben 400 személy érintett. (Agerpres)

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND
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Olosz Lajos

Szűzdacú havas

Lábnyomtalan, szűzdacú havas,
hol megdöbben a csend a röpke neszre,
hol sötétlila árnyékszőnyegek
vannak terítve a szakadék-ereszre,
hol fekete fenyők,
mint némán imádkozó,
magukkal leszámolt
szerzetesek állnak,
és a szél szürke zuzmólobogókkal
int vissza a tovatűnő nyárnak.
Örök bükkösök selyemavarja
(mint arany tükör)
hol hegyeket terít,
bérc, melyről ha lemereng a lélek,
el nem hervadó, tiszta kéjt merít,
patakok, mik túlharsognak mindent,
de meghallgatják a titkos vallomást,
égbolt, az egyetlen szeplőtlen fátyol,
felhővitorlák, halk neszek,
varázsoljatok magatok közé!
...Talán otthonabb leszek.

Olosz Lajosra emlékeztek

1922

„…magános, komorfényű csillagként…”
Nagy Székely Ildikó

Az erkölcs és a szépség költőjeként ismert
Olosz Lajosra emlékeztek születésének 130.
évfordulója alkalmából augusztus 27-én, pénteken a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
Vásárhelyi Forgatag keretében zajló, telt
házas együttlétet a költő leszármazottjai szervezték.

A jelenlévőket az est házigazdája, Nagy
Attila költő köszöntötte, majd Szabó Zsolt
irodalomtörténész, a kolozsvári Művelődés
folyóirat korábbi főszerkesztője idézte fel
gazdag értekezésében Olosz Lajos személyiségét, alkotói világát.
Az életút ,,hétmérföldes léptekkel” történő
számbavétele előtt a költővel való személyes
találkozásáról szólt a méltató, aki félszáz esztendeje, 1971 júniusában Benedek Elek és

Fotó: Nagy Tibor

Szentimrei Jenő irodalmi hagyatéka után kutatva járt Olosz Lajosék kisjenői házában.
,,Máig kedves emlékeim között tartom számon azt a kb. kétórás beszélgetést, annak ellenére, hogy tárgyszerűen nem volt
eredményes, pontosabban a gondosan őrzött
levelek között nem maradt fenn Benedek
Elek- vagy Szentimrei-levél (...) Emlékeiben
elsősorban Reményik Sándor és Áprily Lajos
élt elevenen, néhány levelüket kézbe is vehettem” – hallhattuk az irodalomtörténésztől,
majd az Arad megyei Ágyán született lírikus
életrajzi adatai következtek a Krassó-Szörény
megyei Németboksánban töltött gyermekkor,
a szegedi középiskola, a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetemen szerzett jogi
diploma, a Reményik Sándorral ekkor született, életre szóló barátság, a kisjenői szolgabírói állás, az ügyvédi gyakorlat, az Erdélyi
Helikon alapításában való részvétel, a korabeli lapoknál végzett munka, a Kemény Zsigmond Társaságban betöltött tagság, a II.
világháború idején a dél-erdélyi Magyar
Népközösségben vállalt politikai szerep, az
internálás, illetve a Bihar-hegységben töltött
munkatábor, végül az utolsó nyugdíjas évtized, a nagyzerindi irodalmi kör fiataljaival
kialakított jó kapcsolat említésével.
„…én az életet nagyon szerettem”
Az életmű kapcsán Szabó Zsolt elsőként
Dávid Gyula méltatására hivatkozott: „első
kötetének szabadversei az első világháború
végi forradalmak és a magyarságra Trianonnal rászakadt lelki megpróbáltatások ellentmondásos életérzéseinek adnak hangot: az
embertelenség után a nagy változások reménye, majd a csalódás és a kisebbségi helyzet

Simon Endre: Esti szellő (monotípia)

sorsvállalása fejeződik ki ekkori költészetében. Az első kötet címadó versében (Gladiátorarc) kifejezésre jutó motívum későbbi
verseiben is visszatér: ezekben a gladiátor
már a bukás tudatában is a helytálló harcos
szimbóluma.”
Olosz Lajos 1931-ben kiadott második kötete, a Barlanghomály megjelenése után
hosszú időre elhallgat. ,,80. születésnapja
kapcsán erről így vall: »Én pesszimisztikus
világnézetű ember voltam, talán mindig. Óriási különbséget láttam az eszményeim és a
megvalósulások között. (…) Az viszont,
hogy állandóan írjam a pesszimizmust, bántotta a lelkiismeretemet, mert én az életet nagyon szerettem, és sokra becsülöm… Alkati
hiperérzékenységem akasztott el az írásban.«”
Az alkotókedv összegyűjtött versei 1968as megjelenésével tér vissza. ,,Őszikéi”-vel,
a Hattyúének című verskötettel jelentkezik,
amelyben, „ha nem is mindig a régi versek
erejével, az öregkor és a megújulást hordozó
ifjúság harmóniáját hirdette.”
A továbbiakban a költő irodalmi hagyatékának további darabjairól szólt a méltató,
egyebek mellett a Hittel a mélységek felett
című, 1944–45-ös lágernaplót említve, amely
az alkotó unokája, Kissné dr. Olosz Klára
gondozásában jelent meg. Az emlékidézés
első ,,felvonását” középkori és reneszánsz
dallamok, Bíró Zsuzsanna hárfa-, Molnár
Johanna brácsa-, Szöllősi Katalin hegedű- és
Gáspár–Barra Áron gitárjátéka követte, majd
Kilyén László színművész hangján maga a
költő szólalt meg.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Tájrétegek – Színhorizont

Önarckép a művész törökbálinti műtermében 2016-ban

E kettős címmel nyílt meg Simon Endre
egyéni kiállítása augusztus 31-én a marosvásárhelyi Bernády Házban. A székesi születésű
művész 2002 óta Magyarországon él, de
sosem adta fel vásárhelyiségét, megőrizte ragaszkodását ahhoz a városhoz, ahol tehetségét kiteljesítve elindult a művészet útján, és
a régió egyik meghatározó alkotó egyéniségévé, művészetszervezőjévé vált. Ezt azzal is
bizonyította, hogy az utóbbi két évtizedben
is gyakran utazott haza, felmutatni festészete
friss termését. És mindig meg tudta lepni közönségét valamilyen újdonsággal, ami hozzá
tudott adni valami többletet a korábban már
megismert és megkedvelt sokrétű festői világához. Törökbálinti műterme folyamatosan
új művekkel gazdagszik, alig találni már szabad helyet az olajkompozíciók, pasztellek,
fekete-fehér grafikák sokaságában, amelyekből bármikor több különböző kiállításnyi
anyag is bemutatható. Most is, 85. születésnapja közeledtével, egyszerre három egyéni
tárlatra való válogatással rukkolt elő, és mind

Feltűnt Székes is... napfényes fal a galériában

a három más-más jellegű,
mégis teljes értékű összeállítás. Három fontos helyen
kerültek az érdeklődők elé,
időrendben: néhány hete
Kolozsváron, a Bánffy-palotában, egy hete Budapesten, a Műcsarnokban, és
most nálunk, Marosvásárhelyen, a Dr. Bernády
György Közművelődési
Alapítvány székházában.
Terjedelmében az utóbbi a
legkisebb, de élményt
ugyanolyan bőséggel kínál,
mint a kincses városban a
Szín és forma, illetve a magyar fővárosban a Színtér –
álomtér című kiállítás.
A Bernády Galéria szűkebb tere szabta meg az itteni
képlétszámot,
a
vásárhelyi művészetkedvelők viszont olyan szempontból
voltak
kedvezményezettebbek,
hogy a Kultúrpalotában
rendezett 2012-es átfogó,
nagy Simon-kiállítás után a
helyiek még többször betekinthettek a festő alkotó-
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A tárlatnyitó zenés mozzanata Bálint Zsigmond fotóján (balról): Zágoni Előd, N.M.K., Kilyén László, valamint Hunyadi
László, Hunyadi Mária

műhelyébe a könnyebben megrendezhető kamaratárlatok révén. A jelenlegi nem mutathatja fel Simon Endre értékes piktúrájának,
sokrétű munkásságának minden arcát, de
ezeken a képeken is jól érzékelhetőek vitalitással telt, egyéni hangú művészetének erényei. A cím már előrevetíti, hogy elsősorban
Simon Endre tájfestészete, színeinek örömünnepe kap itt kiemelt figyelmet. Erdély természeti szépségei mellett a napfényes Itália

nyújtott ihletett látnivalót a művésznek. Ez a
válogatás főleg a hagyományos természetábrázolás vonalán telítődik személyességgel,
Simon Endre ezeken a festményeken inkább
engedte, hogy a valóság vezesse ecsetjét. Piktúrájának elvontabb, nonfiguratív vonulata
ezen a kiállításán kevésbé érvényesül. Bár itt
is érdekes megfigyelni, hogy működik az
absztrahálás, miképpen alakul a reális látványként is megkapó virágcsendélet különös
biomorf alakzattá, illetve szabálytalan, hangulatos fényjátékká. A kurátor Simon Zsolt
gondoskodott róla, hogy ezek a munkák egymás mellé kerüljenek, és a többiek is saját
egységet alkotva fokozzák fel kisugárzásukat. A három téli táj például a maga diszkrét,
szelídebb tónusával is valósággal magához
vonzza a nézőket, miközben a négy szokatlanul elnyújtott, méretes alkotás színei élénk
dinamizmusával, a formák hangsúlyozott ritmusváltásával ragadja magához a tekintetet.
Persze a szülőfalu, Székes határa is mélyen
beékelődött Simon Endre emlékezetébe, álmaiba. Miképpen hiányozhatna ez egy ilyen
jubileumi kamarakiállításról?! Az olaszországi, szicíliai utazás pedig olyan élmény,
ami mindegyre kikívánkozik az emberből.
Pláne, ha festő, kivételes erejű, önmagunkat
és életünk színtereit szuggesztíven láttató, fáradhatatlan vizuális művész. Simon Endre
kétségtelenül az. Ezt ez a tárlat is jól tanúsítja. Legyen még sok hasonló örvendetes találkozásunk szépségben fogant, élményidéző
alkotásaival!
N.M.K.

A halál erőterei

Láng Zsolt Látó-ajánlója

Drámákat, színműveket olvasni olyan, mint kagylót enni. Az a primér kis idegenkedés is rögtön eltűnik, ahogy megérezzük az öblös cseréptálban elénk tett étel illatát, aztán elkápráztat a szájunkban, a
garatunkban, az agyunkban szétolvadó íz és zamat, de ami a lényeg:
az evés után még órákig érezni fogjuk az életenergiákat és -örömöket
indukáló gasztrokémiai hatást.
A 2021-es SzínházLátó úgy viselkedik, mint egy tál Moules à la
chermoula. Még le sem ülünk az asztalhoz, csupán a járdáról tekintünk
be a vendéglő teraszára: ínycsiklandozó a felhozatal. Háy János, Kiss
Csaba, Ioana Hogman (Máthé Barbara és Stekbauer-Hanzi Réka fordításában), Zsidó Ferenc, Ayhan Gökhan, Márton László darabjaival
találkozunk a lapban. Mindig nehéz az egyetlen szavas műfaji besorolás, de épp ezért kísértő: Háy János darabja tragikomikus, Kiss Csabáé
groteszk, Ioana Hogmané metadramatikus, Zsidó Ferencé retrorealista,
Ayhan Gökhané misztiko-abszurd, Márton Lászlóé szatiroapokaliptikus.

Nem volt szerkesztői szándék, de az idei SzínházLátó valamennyi
darabja a halálról szól, vagyis, mert az túlzás, hogy szól, a halállal kerül
kapcsolatba. Hazatér a halott férj; valaki elhatározza, hogy meghal; valaki nem akar meghalni; valaki hisz a halál utáni feltámadásban; másvalaki a halál előttiben; valakit feltámasztanak, de a valóságban
csupán az ellene táplált gyűlölet testesülhet meg.
Mitől drámai az élet? A haláltól. Alapvetően így van. Halál nélkül
nem létezne színház sem. (Legfeljebb dögunalmas Halálra várva című
előadások volnának.) Élet és halál, igen. Hozz be két hallgatag embert
a színpadra, máris létrejött a drámai erőtér, így tanítják a drámaírói iskolákban. De egy ember is szülhet efféle erőteret, csak annyi kell, hogy
legyen két pólusa. Mint a mágnesnek, északi és déli. Szórjunk egy kis
vasreszeléket a mágnesrúd köré, szépen kirajzolódik az erőtere. Tekintsük a vasreszeléket szavaknak, és máris megkapjuk a drámaszövegek
modelljét. Gyűjtsünk egybe néhány efféle modellt, és máris megvan
az idei SzínházLátó is.

Márton Károly

Keresztül-kasul

Mint csiga

Mint csiga házát,
Születéstől halálig
Hordom keresztem.

Sirályok nyoma

Tenger felszínén
Sirályok nyoma süpped
Keresztül-kasul.

Repülő madár

Földön árnyékát
Keresztnek álcázta a
Repülő madár.
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„Díszkapu” a gernyeszegi kastélyparkban

5

Villáminterjú a VII. művésztelepi zárókiállításon Dienes Attila Munkácsy-díjas szobrászművésszel

– Új munkád címe: A nagy nulla… díszkapuja. Mi kell értenünk ezen?
– Tulajdonképpen a 2-es számrendszert
testesíti meg a nagy nulla, mert ez a mai világ
már így épült fel. Egy új korszak kezdődik,
amiben a nullának nagy szerepe van. Sőt már
vitatják is, atomfizikusok azt állítják, hogy
valójában nem is létezik, mert valami mindenhol van.
– A műved az új kor megújuló korszakára
utal, miközben ősi anyagot, fát használtál,
és faragtad, amikor készítetted.
– Nem csak egyszerűen ősi anyag, rusztikus
környezetből került ki. Két fát vágtak ki. Az
egyik nagyon korhadt volt, a másiknak is volt
valami baja. Én meg hoztam egy láncfűrészt,

és azzal ki tudtam metszeni a nagy rönkből a
kapu felső részét, majd hozzá a két tartóoszlopot. A véletlen is közrejátszott, mert a nulla középen a vízszintes felső részen, a korhadt,
lyukas rész nagyon szép kört alkotott.
– Véletlennek is tekinthető, hogy a természet így alakította a fát, te meg észrevetted
a benne rejlő lehetőséget. Vagy már ilyen
kész gondolattal érkeztél ide?
– Nem gondoltam ilyesmire. Improvizáció,
hogy ez lett az itteni munkám. A nulla kérdése
viszont már hosszabb ideje foglalkoztat. Számomra is izgalmas a számítástechnika.
– Jártál-e már ebben a gernyeszegi környezetben?
– Igen, két alkalommal is. Egyszer valamikor hosszú idővel ezelőtt, amikor még a régi
rendszerben szörnyű körülmények közt éltek itt
emberek. Aztán másodszor egy jótékonysági
bálon vettem részt, meghívtak ide úgy négy-öt
évvel ezelőtt. Ez a mostani alkalom viszont
egészen más, jó hangulatú
művésztelepi
munka. Gyönyörű a környezet, inspiráló a művészek számára.
– Ezt egy olyan alkotó
mondja, aki maga is művésztelepet létesített és
működtet egy ugyancsak
szép helyen, az Europa
Nostra díjas Magyarpolányban.
– És állíthatom, hogy
a falu egésze felveheti a
versenyt az itteni környezettel. Persze más,
mint a Teleki-kastély és
ez itteni nagyszerű park.
– Szerencsés megoldásnak tartod, hogy szinte
minden alkotó nemzedék
képviselteti magát az itteni művésztelepen?

Párhuzamos város

– Rendhagyó színházi előadás Temesváron –

sínpárok, egymás mellett futnak, néha összeköti őket a talpfa, mégis a látóhatár végtelenjébe vesznek, és csupán optikai csalódásunk
perspektívája miatt tűnik úgy, hogy valahol
talán találkoznak. Tudatos a szerzők, szereplők helyszínválasztása. A színészek és a
nézők az állomás környéki Józsefváros, a
múlt század végi szecesszió művészetének
stukkóival díszített impozáns épületei között
bolyonganak. A homlokzatok, kapualjak mögött, átjárók, gangok és lepukkant sikátorok
Vajda György
között vezet az út e párhuzamos világban. Az
útra a rendező ötletesen kalauzokat rendel a
Nem véletlenül kezdődik a cselekmény az nézők mellé. Már az állomáson közösen keállomáson, hiszen valójában párhuzamos sor- resik a két főszereplő jellemére utaló nyulasokról van szó, olyanokról, amelyek, akár a kat (Vicki) és kutyákat (Martin). És az egész
Érdekes, különleges utcaszínházi produkciót hozott össze a temesvári
Csiky Gergely Állami Magyar Színház
és a Diogene Művelődési Egyesület. A
nézők a nagyállomásról (Északi pályaudvar) kiindulva két külön útvonalon
(rózsaszín és kék) követik végig a főszereplőket (Vicki és Martin), akiknek
a története a városrész minden szegletéhez hozzákapcsolódik.

– Kimondottan. Több olyan
tehetséges fiatal festő van itt,
akiket most ismertem meg, és
meglepődve tapasztaltam,
mennyit változott az alkotói
világuk, egész más a stílusuk,
mint az én generációmnak, de
valahogy mégis közel állnak
hozzám. Egyébként, ha belegondolok, az én formáim között is vannak olyanok,
amelyek rokonságot mutatnak, közelítenek hozzájuk.
– A Kastélypark Művésztelep számodra milyen értelemben jelent kihívást?
Te és tulajdonképpen az
ide érkezett többi vendég
is a kortárs művészetet
képviselitek. A barokk
kastély és az általa jelen
levő múlt meg a mai
világ, az abból fakadó
szemléletetek összhangba
hozható?
– Egyértelműen. Ahhoz,
hogy előre tudjon lépni az
ember, vissza kell nyúlni a
múltba. Ez a művészetekben
is érvényes elvárás. Gyergyószárhegyen, ahol a mostani
táborozás előtt dolgoztam,
ugyanennek az elvnek az érvényesülését tapasztaltam. Különben ott is
fában dolgoztam. Az én kedvenc anyagom a
kő, de azt nehezebb megmunkálni, egy tíznapos táborozás nem elégséges hozzá. Márványból kifaragni valamit ennyi idő alatt
számomra már nem megy. Ilyen kemény fizikai erőfeszítésbe csak a jóval fiatalabbak
vághatnak bele. De remélem, hogy ez a famunkám is hosszú ideig állni fog a park fái
közelében. Legalábbis Teleki Kálmán házigazdaként ezt megígérte. De most már egyre
inkább a mi otthoni nemzetközi fa és bronzöntő művésztelepünkre kezdek gondolni.
Augusztus 21-től a hónap végéig dolgoznak
ott a meghívottak, köztük mindig több erdélyi szobrász, marosvásárhelyiek is természe-

így metaforikus vadászat is lesz. Ahol a vadász keresi áldozatát, vagy fordítva is érvényes, hiszen sokszor a boldogságkeresés
útján valójában mindenkivel előfordult, hogy
„vadászból” célkeresztbe kerülő vad lett,
vagy nyúlként keresett menedéket különböző
helyzetekben.
Aztán a színekkel megjelölt útvonalon –
rózsaszínbe és kékbe öltözött – kísérők vezetik a nézőket az állomáson már tudtukra adott
szabályok szerint a helyszínekre, és nyomnak
a kezükbe papírdarabokat, amelyek némi segítséget nyújtanak a párbeszédek kontextusba
helyezéséhez. És természetesen tolmácsok is
társulnak a csapathoz, és akinek kell, román
vagy magyar nyelvre fordítják az elhangzottak lényegét, mert az előadás másik különlegessége, hogy a különböző helyszíneken
románul és magyarul röpködnek „élőben” a
dialógusok.
Bár az állomáson az „idegenvezetők” utasításai szerint a nézők néma szemlélői a történésnek, időnként mégis úgy tűnik, hogy a
határ elmosódik, hiszen Vicki hátizsákjában
kutatva tárgyakat hagy el, amelyeket a nézők
vesznek fel a földről, majd az egyik párbeszéd során nekik kell visszaadniuk. Aztán az
egyik cég modern irodaházában a liftben
együtt utaznak vele. És közvetlen közelről
vesznek részt a gyakran változó helyszínek
jeleneteiben, amelyekben a színésznek is
néha improvizálnia kell, mert a város
nyüzsgő élete nem zárja ki azokat a helyzeteket, amikor az éppen arra sétáló csíp el egy
szöveget, vagy kér cigarettát a szereplőtől,
esetleg kijön a kapun, amelyet tulajdonképpen a színésznek kellene a szövegkönyv szeTámogatók:

Szereplők és nézők a hídon

Fotó: Vajda György

tesen. Fontos, hogy mindannyian jól érezzék
ott magukat, és a készülő alkotásaik is érzékeltessék ezt. Értékes és gazdag műgyűjteménye van már a művésztelepünknek,
rendszeresen mutatunk be válogatást a magyarpolányi anyagból. Tavaly már megegyeztünk a marosvásárhelyi kollégákkal,
hogy bemutatkozunk az Art Nouveau Galériában, de közbeszólt a pandémia, elmaradt
a kiállítás. Nagyon reméljük, hogy jövő tavasszal már nem akadályozza meg semmi.
Akkor talán én is újra a vásárhelyi közönség
elé állhatok egyéni, illetve a feleségemmel
közös kiállításon a Bernády Házban.
– Várunk, és jó termést Polányban!
N.M.K.
rint kinyitnia. De ettől is érdekes, különleges,
emberközelibb a vörös bársonyszékektől
mentes előadás. S tegyük hozzá, ezt megfűszerezte az is, hogy a helyszínek és a karakterek
annyira
valósághűek,
hogy
jártunkban-keltünkben bele is botolhatunk az
igaziakba. És ez sem véletlen, hiszen az előadás összeállításakor, rendezésekor a szerzők, a színészek, közösen keresve a
helyszíneket, egyes emberekkel találkozva
elbeszélgettek. A történeteik pedig beépültek
a két főszereplő narratívájába. Mindehhez
társul majdnem villámcsődületként a helyszínekhez igazodó koreográfia. S ilyenkor is
előreláthatatlan, hogy ki borítja fel a kiszámított lépések és mozgások rendszerét, és
ehhez miként igazodik a színész. Az utcasarkok, a piac, az átjárók és az elhagyott, piszkos helyszínek mellett fontos szerepet kap a
történet megoldását vagy inkább kilátástalanságát szimbolikusan sugalló Béga folyó is,
hídjaival együtt. A hidak ugyanis párhuzamosan egymás mellett haladó partszakaszokat
kötnek össze. Hiányuk pedig eltávolít embereket egymástól, nem csak fizikailag, a két
szereplőt lélekben is. S a zárójelenet is
egyedi, hiszen a szereplők engednek útra
mindenkit, hajóba tessékelve a jelenlevőket,
s ki más adná meg a horgonyfelhúzási parancsot – az egyébként néhány évtizeddel ezelőtt
létező egykori Béga-parti kereskedelmi kikötőben –, mint a Józsefváros „császára”, aki
Puck mesterként mindegyre felbukkan a
kulcsjelenetekben, és hajléktalanná süllyedt
értelmiségiként mondja bölcseleteit a hasonló
helyzet küszöbén álló Martinnak.

(Folytatás a 6. oldalon)
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egyhamar, mert időbe kerül, míg a tömegek
utolérik. De magános, komorfényű csillag„…magános, komorfényű csillagként…” ként
nyilván kell őt tartani a magyar poézis

(Folytatás a 3. oldalról)
Nagy Attila a második kötet címadó versét,
a Barlanghomályt olvasta fel, rövid méltatásában pedig letisztult, modern lírának nevezte
Olosz Lajos alkotóművészetét, amelyre nagyon hatottak az olasz költők, a hermetizmus.
– Nem ismertem még egy annyira fegyelmezett költőt, mint ő, erről személyesen is
meggyőződtem – jegyezte meg az est
házigazdája.
A festő és a szobrász kezével
A művészi pillanatok sorát a hagyományos
örmény hangszeren, a dudukon játszó Ősz
Domokos zárta, majd újra Szabó Zsolt vette
át a szót, a kortárs Olosz Lajos-értékelésekből
nyújtva ízelítőt. Az irodalomtörténész elsőként Jancsó Bélának a Vasárnapi Újság 1923.
évi 32-es számában megjelent sorait olvasta
fel, amelyek a költő első kötetet méltatják.
„Reményik Sándor baráti keze is kellett
ahhoz, hogy a szürkeséget feltépve megmutassa igazibb arcát nekünk. Az ő ösztönzésére
írt a Pásztortűzbe, s tizenkét év poétai termése itt van előttünk a Gladiátorarc című kötetében.” Jancsó szerint „az Olosz-vers
formája: erős, kemény festői színek, különös,
egyéni versforma, mely a gondolat és hangulat szerint váltakozik. Súlyos, plasztikus
képek. Tehát festői és szobrászi, szemben a
modern lírikusok legtöbbjével, akiknek formája zenei…”
A második Olosz-kötetről Szentimrei Jenőnek a Korunk 1926. évi 10-es számában a
Barlanghomály című kötetről publikált értékelését hallhattuk. „Kemény, dermesztő kont-

rasztokra építi egy-egy versét – írja Szentimrei –, hogy annál finomabban és élesebben
megfogja a kifejezés egyedül lehetséges formáját.” A pályatárs a továbbiakban Jancsóhoz
hasonlóan a szobrászművész alkotásaival rokonítja Olosz Lajos verseit, majd klasszicizmusának lényegét taglalja, amely elsősorban
témáiban, másrészt a versek teljes zártságában és a monumentálisra törekvésben jut kifejezésre. „Tömegköltő nem lesz belőle

Párhuzamos város

(Folytatás az 5. oldalról)
A Párhuzamos város temesvári előadása
rávilágít arra, hogy a téma valóban a földön,
az utcán hever, csak kell tudni, hogyan nyúljunk hozzá, és a színház eszközeivel miként
lehet ezt tükörként előtérbe hozni. Vannak városok, házak, utcák világszerte, emberek, karakterek, akik összenőttek ezekkel, s akikről
– különlegességük, kirívó sorsuk miatt –
talán az ott lakók (és nem csak) évtizedeket
mesélnek. A Józsefváros császáráról, a kisstílű maffiózó Gandolfiniról, vagy párhuzamot vonva: a Maros-parti város Csikkes
Robijáról, Lengyel milicistáról, Jóckáról és
sokan másokról. A nagyvárosi legendákról,
amelyek egy adott kor szellemét, hangulatát
tükrözik, és ettől válnak színpadra illő karakterekké.
Bár a helyszínek, a helyzetek sokfélesége
szétszórja a figyelmet, érdemes odafigyelni a
történetre is. A nézők a párhuzamos idősíkok
játékának tanúi, amelyek néha találkoznak,
(út)közben úgy összekuszálódnak, hogy a
sztorit alig lehet követni. Vicki, a tehetséges
tervező gyerekkori traumát (édesapja korai
halála) szenved, néha szkizofrén állapotba
kerül, és két véglet között tengeti életét. Ott
van tehetségének hozadéka, de a siker kudarca is, ami az öngyilkosság felé kergeti.
Ezzel többször is próbálkozik. Mindig kimentik a nehéz helyzetből, de igazán soha
nem tér vissza a normális kerékvágásba. Életútját keresztezte Martin, a zseni matematikatanár, akivel össze is házasodtak volna, csak
Vicki elkésik a saját esküvőjéről, és ez újabb
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végzetes galibát okoz. Mindketten lecsúsznak, és máson próbálnak segíteni, ha már
saját magukért nem sokat tehetnek. A görög
tragédiákhoz hasonlóan fogadják el sorsuk
alakulását, párhuzamos világokba – apró történetek sorozatába – sodródva. Vicki afgán
menekült gyerekeken próbál segíteni, hogy
átjussanak a határon, közben „hátrányos
helyzetűek társaságában, egészségtelen körülmények között tengeti életét”. Martin, aki
még az átkos korszakban szökni próbált, de
lebuktatták, azon a barátján próbál segíteni,
akivel együtt menekültek volna el az országból, de árulás miatt lecsukták. Martin szenvedélyes kártyajátékos, képes vagyonát, saját
magát tétként asztalra tenni. Kulcsszerepet
játszik mindebben egy nyaklánc – az esküvői
ajándék –, annak értékesítésétől várja mindkettő a megoldást. Aztán mégis ez lesz az érzelmi kötelék, amely többet ér, mint az
anyagi érték, mivel úgy tűnik, ismét összeköti
mindkettőjük sorsát. Vagy mégsem? Ez nem
derül ki. A történet így zárul. Mindkét útvonal
egy Béga-híd alatt ér véget, a Vickit kísérők
egyik, a Martint követők a másik oldalon állnak. A folyó által „kettévágott” partokon.
Nem tudjuk meg, mi a vég. A nézőket Józsefváros császára hajóba tessékeli, és útnak indítja a Bégán. Kezdődhet minden elölről...
Van egy harmadik, sárga útvonal is, ahol
amolyan kincskeresésként Józsefvároshoz és
a cselekményhez kötődő helyszíneket, tárgyakat kell felleljenek a nézők, így maguk is
egyfajta alkotókká válnak, és továbbgondolhatják talán az előző útvonalakon bemutatott

csillagrendszerében” – jut végső következtetésre Szentimrei Jenő.
Az utolsó méltatás a fiatal költőtársé,
Dsida Jenőé, aki az Erdélyi Helikon 1931. évi
10-es számában szintén a Barlanghomályról
szól. „A kötetbe foglalt 50 versnek csaknem
mindegyike miniatűr remeklés (..) Alig van
magyar költő, aki olyan tudatosan, biztosan
és tömören tudna rajzolni, építeni, mint Olosz
Lajos. (…) Csaknem minden versnek meg-

van a maga arisztokratikus, halk poénje,
amely azonban határozott: eddig a vers, idáig
akartam eljutni és nem tovább… Az olvasó
kalandja tulajdonképpen csak ezeknél az
utolsó soroknál kezdődik: trambulin mindegyik, amelyről végtelen vizekbe kell ugrania
az olvasónak. Robbanószerkezet, mely holdrakétát hajít az űrbe…”
„…ingyen kegyelemből, mégis”
Az irodalomtörténész értekezése után
Nagy Attila a Gladiátorarc című verset olvasta fel, majd két Olosz-levelet hallhattak a
jelenlevők: a Molter Károlynak címzettet –
amelyben a kortárs úgynevezett irodalmárok
negatív kritikájáról, a „meg nem értés vastag
keresztmetszetéről” ír a költő –, és a lágerből
fiainak küldött, istenhitéről tanúskodó sorokat.
A továbbiakban Brinzan-Antal Krisztina az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
üdvözlő levelét olvasta fel, megköszönve az
Olosz-hagyatékot az EMKE-nek átadó leszármazottak bizalmát. Az est utolsó mozzanata, a költőről 1971-ben készült
videófelvétel lejátszása előtt Nagy Attila elárulta, hogy Székely János mellett Olosz
Lajos volt a versei első bírálója, aki a költői
pályán való elindulásban biztatta.
Az együttlét végén az Aranyszalagtárban
őrzött felvételről maga a költő üzent: „Ha végigtekintek az egész életemen, és azt próbálom levonni belőle, ami a legsűrítettebb
lényege volt ennek az életnek, talán ezzel a
négy sorral tudom legtalálóbban kifejezni:
Bocsánatot kérek az egyetlen élettől, / akit
annyit gyaláztam, sokszor okkal, / és aki
megajándékozott ingyen kegyelemből mégis
/ szépségekkel és jóságokkal.”

életpályákat. Mert bennünk, nézőkben
is tudatosulhat, hogy nem figyelünk
egymásra, egyik partról a másikra
sodródunk, egy hajóra várva, amely
továbbvisz ismeretlen (jövő) helyre,
új felfedezések irányába. Talán ez
lenne az üzenete a temesvári józsefvárosi kalandozásnak, amelyre érdemes „benevezni”. Egyedi élmény.
Az előadás koncepcióját New
Yorkban dolgozta ki a PopUP Theatrics (Ana Mărgineanu, Tamilla Woodard, Peca Ștefan), ahol ugyanígy
Manhattan negyedeiben kalauzolták a
nézőket egy, az elképzelés nyomán
született trilógia alapján: Broken City:
Lower East Side (2014), Harlem
(2015), Wall Street (2016).
A temesvári előadást Ana
Mărgineanu rendezte, szöveg: Peca
Ştefan, zene: Cári Tibor, koreográfia:
Baczó Tünde, díszlet, öltözet: Albert
Alpár, video: Anca Berlogea-Boariu
și Patricia Sas.
Előadják szabadúszó színészek és
a temesvári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház művészei: Balázs Attila, Bandi András Zsolt, Czüvek Loránd, Éder Enikő, Erdős Bálint,
Hegyi Kincső, Kiss Attila, Lajter
Márkó Ernesztó, Lőrincz Rita, Magyari Etelka, Mátyás Zsolt Imre, Mol- Liftjelenet
nos András Csaba, Tar Mónika, Tokai
Közreműködők: Temesvári Csiky Gergely
Andrea, Vajda Boróka, Balint Ioana Octavia,
Antonovici Oana Elena, Curaciuc-Floruț Ot- Állami Magyar Színház, Diogene Művelődési
niel, Patricia Gavril, Jasmina Mitrici, Marin Egyesület, Thespis Színház, Temesvári ZeneLupanciuc, Răzvan Oroianu, Raul Horn, és Színművészeti Egyetem, valamint a kommunikációs fakultás és a PopUP Theatrics.
Rusan Rareș-Cătălin, Mirela Puia.
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Indul az évad a Hagyományok Házában

Szeptemberben újraindulnak
a Hagyományok Háza már jól
ismert programjai, tanfolyamai és újra megtelik zenével
és tánccal a pompás színházterem is. Az első előadások
egyike lesz a Magyar Állami
Népi Együttes Tamási Áron
műve nyomán készült Idesereglik, ami tovatűnt – Óda az
énekes madárhoz című produkciója, ami bár már 2020
őszére elkészült, az együttes
a járvány miatt eddig nem
tudta bemutatni.

Annak ellenére, hogy az intézmény nyáron sem állt le, hiszen az
épület tereit a több mint 2000 alkotást felvonultató nagy sikerű Élő
népművészet kiállítás töltötte be,
programjaikkal pedig Kárpát-medence-szerte lehetett különböző
fesztiválokon találkozni, a felvidéki Gombaszögi Nyári Tábortól
az gyergyói Egyfesztig, a Művészetek Völgyétől a torockói Double
Rise-ig, az igazi élet sok más kulturális intézményhez hasonlóan
csak most tér vissza a Hagyományok Házának otthont adó Budai
Vigadóba másfél év után. A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő
intézményben úgy készülnek, hogy
minden eddig megszokott programot újraindítanak, a táncházaktól a
szervezett csoportos gyerekfoglalkozásokon keresztül a tanfolyamokig.
A 70 éves Magyar Állami Népi
Együttes sűrű nyáron van túl, és
még sűrűbb őszre készül, bízva
abban, hogy minden előadásukat
meg tudják nézők előtt tartani.
Szeptember 17-18-án mutatják be

az Idesereglik, ami tovatűnt – Óda
az énekes madárhoz című, Tamási
Áron műve nyomán készült műsorukat. A táncszínjáték az irodalmi
mű mai korba helyezett történetén
keresztül az örök folklór aktualitásáról szól, a (nép)zenés, (nép)táncos színházi feldolgozásban az
autentikus folklór újszerűen, kortárs színházi játékstílussal kerül
szerves egységbe.
A néptáncművészet és a kulturális identitás címmel rendeznek
konferenciát, a színpadi néptáncművészetet járva körül különböző
nézőpontokból, nemzetközi kitekintéssel. Szeptemberben a határon
túli magyarság jelentős városaiba,
Kárpátalján Ungvárra, Erdélyben
az Erdélyi Táncháztalálkozó keretén belül Székelyudvarhelyre, valamint
Szentegyházára
és
Marosvásárhelyre viszi el az együttes műsorait. Október végén a tavalyi milánói fellépésük után
folytatják Nyugat-Európa kiemelt
kulturális fellegváraiba tervezett
sorozatukat, idén Londonban mutatják be Liszt-mozaikok című előadásukat. Az esten olyan világhírű
művészek működnek közre, mint
Alexandre Da Costa hegedűművész és a Royal Filharmonikus Zenekar.
Harmadik alkalommal szervezik
meg a Határtalan táncfőváros
című fesztivált, a határon túli hivatásos együttesek seregszemléjén
fellép többek között a pozsonyi Ifjú
Szívek Táncszínház, a Hargita Székely Nemzeti Együttes, a Maros
Művészegyüttes és a Háromszék
Táncegyüttes. A megszokott családi előadások, népzenei koncer-

Álláshirdetés

tek, ifjúsági programok és táncelőadások mellett egy új koncertsorozatot indítanak, olyan jelenkori
zeneszerzőket bemutatva, akik pályájuk során a „tiszta forrást” keresték, és abból merítettek,
érdeklődésük, kíváncsiságuk, zenei
képzettségük és nyitottságuk révén
képesek voltak új dimenziókba helyezni a népzenét, bátran és hitelesen kialakítva a lehetséges zenei
fúziók irányait.
Három kiállítás is nyílik szeptemberben: a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban az Ifjú
mesterek remekei, amely az idei
évre a Népművészet Ifjú Mestere
pályázatra beérkező legkiválóbb
alkotásokat mutatja be. A Budai Vigadó fotógalériában a 90 éves
Timár Sándor – Mesti tiszteletére
készült fotókiállítást lesz megtekinthető, a Kallós Zoltán kiállítóteremben pedig a lőrincrévi
származású Karsai Zsigmond festőművész és táncos mester előtt
tisztelgő, a képzőművészetet és a
népművészetet egyszerre megjelenítő kiállítás.
Újra várják az iskolai és óvodai
csoportok jelentkezését is néphagyományt bemutató programjaikra,
mint a Találkozás a néphagyománnyal vagy a Figurás bérlet. A
hosszú évek óta Kárpát-medenceszerte népszerű hon- és népismereti
levelezőversenyre két korcsoportban lehet jelentkezni, az izgalmas,
egész éven át tartó verseny során a
gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkednek meg a magyar
népi kultúra gazdag, sokszínű világával, a 2021/22-es tanévben a
leány- és legényélettel.

A Szovátai Polgármesteri Hivatal

– adószám: 4436895 –
a 286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében előírtak alapján a megüresedett vagy ideiglenesen megüresedett meghirdetett szerződéses állásokra vonatkozó általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek versenyvizsgát hirdet
a következő állások betöltésére:
• egy sofőri állás a katasztrófavédelmi felügyelőség önkéntesosztályán
• egy I. besorolású szakképzett munkás a Só útja ökoturisztikai park keretében
• két I. besorolású szakképzetlen munkás az utcai takarítást végző osztályra
• egy III. besorolású szakképzett munkás az utcákat, utakat karbantartó részlegre.
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155. szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a
hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül.
A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének vagy a szervező közintézménynek címezve;
b) a személyazonossági irat másolata;
c) a tanulmányokat, esetleg – az állás betöltéséhez szükséges – szakképesítést, továbbképzést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a
szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az állást megpályázó személy
büntetlen előéletű vagy nem áll fenn érdekellentét azzal az állással, amit betöltene.
f) a háziorvos vagy más felhatalmazott egészségügyi intézmény által kibocsátott, hat hónapnál nem régebbi
egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) önéletrajz.
A kért iratokat eredetiben is be kell mutatni.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében előírtaknak.
Sajátos részvételi feltételek:
1. a sofőri állás betöltésére a katasztrófavédelmi felügyelőség önkéntesosztályán:
– szakmai gyakorlat legalább 20 év
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– a tűzoltóknál letöltött katonai szolgálat
– B, C, D kategóriás hajtási jogosítvány
– pszichológusi véleményezés (aviz)
2. az I. besorolású szakképzett munkás állás (Só útja ökoturisztikai park) esetében
– szolgálati idő legalább 3 év
– általános iskolai végzettség
– B kategóriás hajtási jogosítvány
3. az I. besorolású szakképzetlen munkás állás esetén
– szolgálati idő legalább 3 év
– általános iskolai végzettség
4. a III. besorolású szakképzett munkás állás esetén
– szolgálati idő legalább tíz év;
– általános iskolai végzettség.
A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (az iratkozás lejárta után két napon belül); írásbeli
vizsga (a polgármesteri hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, 2021. szeptember 29-én 10 órakor); állásinterjú (szeptember 30-án 11 órakor a hivatalban).
Az eredményt az állásinterjú után három napon belül kifüggesztik a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265-570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.
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A PAVING SOLUTIONS bővíti csapatát, ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS
SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk. A megfelelő
munkatárs versenyképes bérezésre, jó munkakörülményekre számíthat.
Részletek a 0747-888-559-es telefonszámon. (65865-I)

A MAROSSZENTGYÖRGYI GASTROMETAL magáncég CNCGÉPKEZELŐ szakembereket és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-307. (-I)

A GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT. multinacionális gyógyszerfejlesztő és -gyártó cég ELEKTROMŰSZERÉSZT (electromecanic)
alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhely, Cuza
Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeonrichter.ro e-mail-címre lehet beküldeni. Bővebb felvilágosítás a
0265/201-229-es telefonszámon. (-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ bejáróhídnak való vastag falú
acélcső, 3 méter hosszú, 50 cm átmérőjű.
Tel. 0770-588-600. (12999)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás, I. osztályú, 2
fürdőszobás, felszerelt és bebútorozott
tömbházlakás. A tömbház alatt pince és
garázs. Bére: 400 euró/hó. Érdeklődni a
0745-623-250-es telefonszámon, 8-20
óra között. (sz.-I)
KERESEK 2 szobás tömbházlakást
Marosvásárhelyen (50 m2) , 2. vagy 3.
emeleten, 55.000 euróig, a Rovinari
és Meggyesfalvi negyed kizárva, közvetítőiroda nélkül. Tel. 0740-337-750es telefonszámon. (p-I)
ELADÓ kertes ház Magyarón (Aluniş). Érdeklődni a 0740-337-750-es
telefonszámon. (p-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (12852)
VÁLLALUNK
tetőjavítást
Lindablemezből, csatornázást, belső munkálatokat. Tel. 0749-641-982. (12997)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés kátránnyal és polisztirénnel, festés, új tető
készítése Lindab-lemezből, bármilyen
javítás.
Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény. Tel. 0758-392-613. (12991)

MEGEMLÉKEZÉS

Hosszú az út, mely sírodhoz
vezet, sokszor odavisz az
emlékezet. Ha nyugszol is a
nehéz föld alatt, nem vagy
feledve, szívünkben örökre
megmaradsz.
Fájó
szívvel
emlékezünk
PEPELA HAJNALRA eltávozásának 4. évfordulóján.
Édesanyja, fia, Boti és
családja.
Emléke
legyen
áldott, pihenése csendes!
(12998-I)
Szomorú szívvel emlékezünk
ISZLAI ISTVÁNRA, a bőrgyár
műszerész mesterére. Kilenc
éve
már,
hogy
csak
gondolatban lehetünk együtt.
Nyugodj békében! Szerettei.
(sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten vettünk tudomást ANTAL GYÖRGY, a Számológépgyár egykori alkalmazottja elhunytáról. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló
családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Máthé József és családja.
(13003-I)

Hálás szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra,

HUKA ILDIKÓRA
(volt NAGY, illetve BATÓ)

aki 2020. november 26-án,
73 éves korában eltávozott közülünk.

Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves
ismerőst, kollégát, tanítványt – aki a járványhelyzet miatt nem tudott elbúcsúzni tőle, de
szeretne –, hogy töltsünk együtt egy délutánt rá
emlékezve, róla beszélgetve.
Szeretettel várunk Marosvásárhelyen, a Gemma
Kávézóban – Bolyai utca 10. szám – szeptember
12-én, vasárnap délután 5 órától.
Fiai: Nagy Karcsi és Nagy Zsolt. (-I)
Az Unirea leánylíceum 1971-ben végzett XII. E osztálya 50 éves
találkozót tart. Ez alkalomból emlékeznénk osztályfőnökünkre,
BÁBA ZOLTÁNRA, igazgatónkra, KOZMA BÉLÁRA és tanárainkra,
valamint azokra az osztálytársakra, akik eltávoztak közülünk: BÓDI
MÁRIA, BUCŞA MAGDOLNA, ELEK MAGDOLNA, GÁLFI JUDIT,
KÁLAI ANNA, MÁRTON HAJNAL. Isten nyugtassa békében
mindannyiukat. (13007-I)
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HIRDETMÉNY

A 34/1998-as törvény alapján a 2022-es évre a helyi
költségvetésből támogatást igénylők figyelmébe

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság tájékoztatja az egyesületeket, alapítványokat és a Romániában
elismert vallási felekezeteket, amelyek a törvény értelmében szociális szolgáltatói akkreditálással rendelkeznek, hogy 2021. szeptember 30-án 16 óráig nyújthatják be támogatásigénylési dokumentációjukat Marosvásárhely Megyei Jogú Város költségvetéséből vissza nem térítendő finanszírozásra a 2022-es évre
vonatkozóan.
A kiválasztás a jogi személyiséggel rendelkező, szociális ellátási egységeket létrehozó és adminisztráló
romániai egyesületeknek és alapítványoknak támogatás nyújtására vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 34/1998-as számú törvény, valamint a 34/1998-as számú törvény alkalmazási metodológiájára
vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 1153/2001-es számú kormányhatározat, illetve az
1153/2001-es számú kormányhatározatot módosító és kiegészítő 725/2016-os számú kormányhatározat előírásai alapján történik.
A támogatásigénylési dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbi iratokat:
a) támogatásigénylési kérelem, az 1153/2001-es számú kormányhatározat 1. sz. mellékletébe foglalt minta
szerint, 3 példányban;
b) az önkormányzat pénzügyi igazgatósága által nyilvántartott utolsó könyvelőségi mérleg;
c) a dokumentáció benyújtásának határidejét megelőző hónap ellenőrzési egyenlege;
d) adóigazolás (a Marosvásárhelyi Közpénzügyi Igazgatóságtól és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól);
e) azon szociális szolgáltatások működési licence, amelyekre a támogatást igénylik – a Munka-,
Család-, Szociális Védelem és Idősek Védelme Minisztériuma által kibocsátva.
A finanszírozási kérelem iratcsomóját egyetlen példányban kell benyújtani, kivételt képez a kérelem és
annak A és a B melléklete, ezt 3 eredeti példányban kell benyújtani. Az iratcsomót zárt borítékban a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság iktatójában kell leadni – Dózsa György utca 9. szám, 8-as szoba, földszint (ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8–12, kedden és csütörtökön 14–16 óra között).
Bővebb tájékoztatás a social1@tirgumures.ro e-mail-címen, illetve a 0365-430-859-es telefonszám
108-as mellékállomásán igényelhető.
Andreia Moraru ügyvezető igazgató

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér

versenyvizsgát hirdet
egy gazdaságiosztály-vezetői állás – COR-kód 132426 – betöltésére.
A versenyvizsga időpontja: szeptember 17., 10 óra.
Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177
- 0265/268-330

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

járóbeteg-rendelő:

- 0756-468-658

Labor

- 0751-114-307

- 0729-024-380

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

• Dora Medicals

Dr. Jeremiás István

- 0733-553-976
- 0265/212-971

- 0265/222- 446

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

- 0265/202-305

• Radiológia, echográfia

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, www.bookyard.ro
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hidegtálak készítése

• Rendőrség

• Dora Optics

KOBAK KÖNYVESBOLT

- 118-932

- 118-800

• Emma vendéglő,

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
- 0265/236-284
• Vasútállomás
• 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.

