
Az utóbbi 12 napban Maros megyében 35 százalékkal nőtt
azoknak a száma, akik megkapták az első adag koronavírus
elleni oltóanyagot, és több mint 17 ezren már a harmadik dó-
zist is felvették – tudtuk meg csütörtökön a prefektúra saj-
tószóvivőjétől. Jó hír ugyanakkor az oltakozni vágyóknak,
hogy minden jel arra utal, hogy november elsejétől mégsem
zárják be a Tudor negyedben, a Tudor Vladimirescu iskola
sporttermében működő oltóközpontot, így nem nehezedik

nagyobb nyomás a városban üzemelő másik két oltópontra,
a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban ugyanis – több olvasónk is
jelezte –, gyakran zsúfoltság van, hosszabb ideig kell vára-
kozni az oda érkezőknek.

Virginia Zeani 
ünnepi hónap 
a romániai opera-
házakban
A kritikusok és a közönség által egya-
ránt imádott, a nemzetközi szakma
által is nagyra tartott operacsillagot,
Virginia Zeanit ünneplik Romániában
a Virginia Zeani Királyi Operafesztivál
és a Kolozsvári Román Opera kezde-
ményezésére Románia-szerte. Min-
den hazai nemzeti operaház Virginia
Zeaninak szentel előadásokat október
folyamán, abban a hónapban, amikor
a L’Assoluta a 96. születésnapját ün-
nepli. 
____________3.
Vaszary-életmű-
rekord született a
Virág Judit Galéria
67. őszi aukcióján
Megdöntötte az eddigi életműrekordot
Vaszary János San Remo című fest-
ményének 160 millió forintos leütési
ára a Virág Judit Galéria 67. őszi ár-
verésén vasárnap este a Budapest
Kongresszusi Központban, ahol Aba-
Novák, Munkácsy Mihály és Kádár
Béla alkotásai is magas áron keltek
el.
____________4.(Folytatás a 2. oldalon)
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Valószínűleg mégsem zár be a Tudor negyedbeli oltóközpont

Harmadával nőtt a megyében
az első dózissal beoltottak száma



A súlyos járványhelyzet, az
elszabaduló energiaárak és a
beköszönő hideg időszak
miatt még inkább kiszolgál-
tatottá válnak az egyedül élő,
beteg, idős emberek. Beko-
pog-e valaki hozzájuk egy jó
szóval vagy egy tányér meleg
étellel? Van, ahol ismét gon-
dolkodnak ezen a kérdésen.

A Balavásárért Egyesület az el-
múlt napokban, a lelki egészség
hetén számos kérdést felvetett a
helyiek körében, és lehetőség volt
választani olyan programot, ame-
lyet az azt vállaló be is tud tartani.
Voltak, akik egy mosollyal deríte-
nék fel a magányosokat, gondter-
helteket, van, aki a rászorulók
megsegítésére gondolt. Ekkor fo-
galmazta meg Székely Ella, az
egyesület programfelelőse azt az
ötletet, hogy ajánljanak fel egy
meleg ebédet a rászoruló falubeli-
eknek. Ő dr. Gyökössy Endre sza-
vait találta a legmegfelelőbbnek
erre: „Vigyük el a szeretet melegét
– valakinek! Olyan sokan vannak,
akiknek egy morzsa se jutott még
az emberi szeretetből sem, s ezért
már nem hisznek az Isten szerete-
tében sem. Már csak keseregni és
gyűlölni tudnak. Mi adjunk nekik
belőle!” Az egyesület számos
programot szervezett minden kor-
osztálynak, de mégis feltette a kér-
dést: elértek-e mindenkit a
szeretetükkel? A válasz nemleges,
és amikor ezzel szembesültek,

akkor tette meg ezt a felhívást: aki
teheti, ajánljon fel egyetlen 16 lejes
ebédet egy rászorulónak. 

A kezdeményezésre egy hét
alatt 41 felajánlás érkezett, ezzel
két hónapi támogatói programot
tudnak lefedni: a jövő héttől kez-
dődően egyedül élő, idős, rászo-
ruló balavásáriakat látogatnak
meg egy ebéddel. Ezt az egyik
helyi étteremből rendelik, és az
aznapi menüt szállítják ki a cél-
személynek. Aki támogatóként
felajánlást tett, vagy maga szállít-
hatja ki az ebédet, vagy helyette

másvalaki teszi meg ezt; a jár-
ványügyi szabályozások betartása
mellett átadják a kapuban vagy
leteszik a kapun belül a becsoma-
golt ételadagot, amely az idősek
esetében akár két napra is ele-
gendő lehet. 

Számos különleges esettel talál-
koznak nap mint nap: vannak
egyedül maradt, idős, magányos,
vagy súlyos beteg, vagy éppen fo-
gyatékkal élő emberek, másoknak
a gyerekei távolabb élnek, de ha a
közelben vagy mellettük is van-
nak, igen megterhelő az, ha éve-

ken át naponta rendszeresen kell
főzni valakire, ezért az ő dolgukat
is könnyíteni szeretnék valame-
lyest. Vannak olyan esetek, ahol
nyomorúságosabb körülmények
között élőknek vagy valamilyen
szenvedély miatt élelmet nélkü-
löző családba kerülne az ebéd.
Hogy elkerüljék a különböző vé-
lemény- és előítélet-nyilvánításo-
kat, az egyesület nem teszi közzé
a célszemélyek kilétét, csak az
tudja meg az adott nevet, aki az
adott napon kiszállítja az ebédada-
got. Az adományozók névsorát vi-
szont hamarosan nyilvánosságra
hozzák – ígérik.

Székely Ella igen büszke a fa-
lustársaira, és úgy gondolja, az
egyesület rengeteg munkájából
származó pozitív tapasztalatok
miatt sok helyi áll melléjük. Min-
denkitől egyetlen ebédfelajánlást
vártak és fogadtak el, így ott, ahol
többet is adtak volna erre a célra,
több családtag jelentkezett be, és
örvendetesen fiatalokat is lehet
találni a jótevők között. Az ebé-
dek kézbesítése a jövő héten kez-
dődik el, első nap nyolc személyt
keresnek fel, a célszemélyek he-
tente vagy havonta egy vagy akár
két alkalommal is kapnak ebédet,
és a kezdeményező úgy látja,
hogy már most sikertörténetről
lehet beszélni. A program során
valószínűleg még szembesülnek
szociális esetekkel, és ha újabb
felajánlók is kerülnek, szükség
esetén igénybe veszik a felaján-
lásokat. Egyelőre azonban csak
két hónapra tervezték a progra-
mot. Az egyesületnek december-
ben még lesz egy programja,
amely ugyancsak az időseket cé-

lozza meg – mondta el Székely
Ella.

A járvány kitörése után tavaly
számos nagyobb településen meg-
mozdultak az önkormányzatok,
civil szervezetek, vagy egysze-
rűen csak magánszemélyek jelent-
keztek, hogy a rászorulóknak,
időseknek, betegeknek bevásárol-
janak, gyógyszert jegyeztessenek
vagy váltsanak ki, vagy éppen a
háztáji munkában segítsenek.
Most, amikor a hatóságok újabb
korlátozásokat emlegetnek a las-
san katasztrofálissá váló hazai jár-
ványhelyzet miatt, a segítség-
nyújtás kérdése ismét aktuálissá
válik. Erdőszentgyörgy polgár-
mestere a hét folyamán értesítette
a közösséget, hogy a művelődési
házban létrehozott nappali szoci-
alizációs és szabadidős központ-
ban három munkatárs is a
rászorulók segítségére áll. 

Az idős, beteg, mozgásukban
korlátozott vagy otthoni egészség-
ügyi ellátásra szoruló személyek
bizalommal fordulhatnak Cociş
Júliához (0740-647-412) és Ba-
lázs Rolandhoz (0756-875-794),
akik egészségügyi asszisztenciá-
val/szolgáltatással, otthoni beteg-
gondozással segítenek ott, ahol
erre szükség van, míg Szekeres
Anikó (0742-935-167) a minden-
napi gondokban (bevásárlás, or-
voshoz szállítás, gyógyszerek
beszerzése, ügyek intézése, min-
den egyéb hétköznapi probléma)
hivatott segíteni. A szolgáltatások
ingyenesek, senkitől nem várnak
el ezért anyagi hozzájárulást – kö-
zölte Csibi Attila Zoltán polgár-
mester.

Gligor Róbert lászló

Az oltási kampányt koordináló országos testület
október 21-én, csütörtökön közzétett adatai szerint az
elmúlt 24 órában 99 376 személy kapta meg Románi-
ában a koronavírus elleni vakcinát, több mint 60 ezren
először oltatták be magukat.

62 512 személynek az első, 8513-nak a második,
28 351-nek a harmadik dózist adták be. Az oltási kam-
pány kezdetétől 6,1 millió személyt immunizáltak, kö-
zülük 5,7 milliót teljeskörűen beoltottak, 630 ezren
pedig a harmadik dózist is megkapták.

Érdeklődésünkre Damian Samoila, a prefektúra
sajtószóvivője kifejtette: a megyék sorában Maros a
8., a megyeközpontok között Marosvásárhely pedig a
7. helyet foglalja el országos viszonylatban a beoltott-
sági arány tekintetében. Marosvásárhelyen az oltható
lakosság 37,5 százaléka kapta meg legalább az első
dózis vakcinát, Maros megyében pedig a lakosság
36,7 százaléka vette fel legalább az első adagot. A me-
gyében közel 18 ezren kapták már meg a harmadik
adag védőoltást. Jó hír ugyanakkor, hogy egyre töb-
ben döntenek úgy, hogy beoltatják magukat, az utóbbi
12 napban mintegy 35 százalékkal nőtt az első dózis
vakcináért jelentkezők száma – közölte Damian Sa-
moila. Dr. Ferencz Lórándtól, a Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság igazgatóhelyettesétől
megtudtuk, hogy e héten szerdán csak Marosvásárhe-
lyen 996 személyt oltottak be. 
Mégsem szüntetik meg a tudor Vladimirescu iskola
sporttermében lévő oltópontot

Egy héttel ezelőtt a marosvásárhelyi tanács úgy
döntött, hogy november elsejétől újra a diákok ren-
delkezésére bocsátják a Tudor Vladimirescu Általános
Iskola sporttermét, amelyben a Tudor negyedbeli ol-
tóközpont működik, és az itteni oltási tevékenységet
átköltöztetik a másik két vásárhelyi helyszínre, a
Mihai Eminescu Ifjúsági Házba és a városháza ví-
kendtelepi vendégházába. 

Az utóbbi időben azonban többen is jelezték, hogy
a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Házban

működő oltóközpontban már így is gyakran alakul ki
torlódás, hosszabb a várakozási idő, ugyanis a jelen-
legi szabályozások lehetővé teszik azt, hogy bárki elő-
jegyzés nélkül menjen oltásra. Ugyanakkor azt is
tapasztaltuk, hogy az utóbbi időben a Tudor Vladimi-
rescu oltóközpontban is igen nagy volt a forgalom,
sok esetben olyan nehezen mozgó idősek is elsétáltak
odáig a környékről, akiknek nehezükre esett volna
busszal vagy másként eljutni például a Kornisán lévő
Eminescu Házba, vagy éppen a Víkendre, hogy meg-
kapják a vakcinát. Ennek kapcsán Damian Samoila
elmondta: a Tudor negyedbeli oltóközpont megszün-
tetésének a hátterében az állt, hogy az iskola diákjai a
hideg idő beálltával bent szerettek volna sportolni, el-
lenben a jelenlegi körülmények között ez a lehetőség
már nem áll fenn, ugyanis a tanügy- és az egészség-
ügyi minisztérium közös rendelete értelmében azo-
kon a településeken, ahol a fertőzöttségi arány
meghaladja a 2 ezreléket, a testnevelésórákat kizáró-
lag szabadtéren lehet megtartani, Marosvásárhelyen
ez az arány október 21-én 9,92 volt. Ilyen körülmé-
nyek között tehát nincsen értelme megszüntetni a
Tudor negyedbeli oltóközpontot, ebben a kérdésben
egyeztettek és tovább egyeztetnek az érintett hatósá-
gok, a prefektúra, a közegészségügyi igazgatóság, va-
lamint a polgármesteri hivatal, és valószínű, hogy
nem függesztik fel november 1-től az oltást a szóban
forgó sportteremben. Mindemellett Mara Togănel
prefektus minap a közösségi oldalon közzétett be-
jegyzésében arra kérte a lakosságot, hogy amennyi-
ben lehet, foglaljon időpontot az oltásra. Ha mégis
előjegyzés nélkül mennek, akkor, akinek lehetősége
van, az inkább válassza a Marosvásárhely szomszéd-
ságában lévő településeken működő oltóközpontokat,
például Marosszentgyörgyöt vagy Nyárádszeredát. A
prefektus ugyanakkor közölte, tárgyaltak a közegész-
ségügyi igazgatóság, valamint a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal illetékeseivel az oltási lehető-
ségek bővítéséről és az ehhez szükséges személyzet
biztosításáról.

Ma GYÖNGYI, 
holnap SALAMON napja.
SALAMON: héber eredetű, jelentése:
békés, szelíd. 
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Az év 296. napja, 
hátravan 69 nap.
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Sok helyen nagy segítség akár heti egy alkalommal is egy meleg ebéd
Fotó: Gligor Róbert László / archív

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 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

elromlott egy Covid-kórház 
oxigénellátó berendezése

Kritikus helyzet alakult ki a Gorj megyei Târgu Cărbuneşti városka kór-
házában – mivel péntek hajnalban az oxigénellátó berendezés meghibásodott,
és a vörös tervet léptették életbe. A kórházban 152 koronavírussal fertőzött
beteg volt, akik közül 80-90-en oxigénellátásra szorultak. Az oxigénellátó
rendszer meghibásodása után az intenzív osztályon ápolt 15 pácienst más
kórházakba szállították – tájékoztatott pénteken az egészségügyi miniszté-
rium. A meghibásodás után két beteg meghalt, egy harmadik később, a Gorj
Megyei Sürgősségi Kórházba való átszállítása után vesztette életét. Cseke
Attila ügyvivő miniszter tárgyalt Raed Arafat államtitkárral és a Gorj megyei
egészségügyi igazgatóság vezetőjével. Az utóbbi intézmény szakembereinek
egy része a helyszínen vizsgálódik – közölte a minisztérium. (Agerpres)

Szeretetmorzsákkal segítenek a rászorulókon



A kritikusok és a közönség által egyaránt imá-
dott, a nemzetközi szakma által is nagyra tar-
tott operacsillagot, Virginia Zeanit ünneplik
Romániában a Virginia Zeani Királyi Opera-
fesztivál és a Kolozsvári Román Opera kezde-
ményezésére Románia-szerte. Minden hazai
nemzeti operaház Virginia Zeaninak szentel
előadásokat október folyamán, abban a hó-
napban, amikor a L’Assoluta a 96. születés-
napját ünnepli. Október 10-e és 31-e között a
világ operajátszásának fejlődéséhez való hoz-
zájárulásáért és a kultúra szolgálatában világ-
szerte végzett értékes munkájáért
tisztelegnek a legendás művésznő előtt. 

A 30 év óta a nagy nemzetközi színpadok prima
donna assolutájának, az Indiana University (Amerikai
Egyesült Államok) professor emeritusának életműve
mérföldkő, ő Románia egyik legnagyobb kulturális
szimbóluma. Craiova, Konstanca, Temesvár, Bukarest,
Brassó, Galac, Kolozsvár és Jászvásár együtt tiszteleg
az október 21-én, a Maros megyei Görgényoroszfalu-
ban született művész fényes karrierje előtt. A Nagyvá-
radi Állami Filharmónia és a Nagyváradi
Görögkatolikus Egyházmegye is csatlakozott a kezde-
ményezéshez. 

– A Kolozsvári Román Opera, Európa egyik tekin-
télyes kulturális intézménye és Románia első opera-
háza számára különleges kiváltság és küldetés, hogy
továbbvigye az emblematikus erdélyi személyiség ki-
válóságának nemzeti és nemzetközi jelentőségű üzene-
tét. Tisztelettel adózunk a szenvedély által formált
hangnak és a magas szakmai és erkölcsi értékek által
vezérelt, példaértékű pályafutásnak. Ezáltal magát az

operát ünnepeljük, tisztelegve egy olyan legenda előtt,
akiben a múlt század lírai színházának összes színevál-
tozása találkozik. Küldetésünk, hogy megosszuk ezt a
kegyet, és ezt örömmel is tesszük, felidézve egy olyan
művész lenyűgöző pályafutását, akinek műveltsége el-
varázsolta az egész világot – miközben ő megőrizte
alázatát, kedvességét és a mások iránti szeretetét. Re-
mélem, hogy a varázslatos művésznő ismét sok embert
hoz össze, még ha csak a kibertérben is, a zene és a
szépség iránti szeretet égisze alatt – nyilatkozta
dr. Florian Estefan egyetemi adjunktus, a Kolozsvári

Román Opera főigazgatója.
Ünnepeljük ezt a pillanatot, bízva abban, hogy az

operaművészeket nem érinti az évek múlása, és hogy a
színpadon egykor oly ragyogó személyiség örökké fi-
atal marad. Smaragdzöld szemével és szenvedélyt su-
gárzó színpadi bájával Virginia Zeani, az „operaház
Sarah Bernhardtja” érintetlenül őrizte meg hírnevét a
világ operajátszásának nagy dívái korában. Maria Cal-
las maga mondta egyszer, hogy Virginia Zeani az
egyetlen operaénekes a világon, aki képes őt megindí-
tani. Nevezetesek angliai fellépései II. Erzsébet brit ki-
rálynő megkoronázásának évében, művészi pályafutása
során szoros kapcsolatokat ápolt a monacói hercegség-
gel, Francis Poulenc zeneszerző személyesek neki írt
operát, Fárúk egyiptomi király kitüntette, és ő volt az,
aki Plácido Domingót karrierje kezdete óta támogatja.

Olyannyira becsülték, hogy Pavarotti apja egyszer
megkérte, segítsen tehetséges, de félénk fiának eliga-
zodni a művészvilágban. Andrea Bocelli egy videóban
fejet hajtott előtte, megköszönve az énekórákat, ame-
lyeket egykor Torinóban adott neki. Munkásságát több

Arany János

A lejtőn
Száll az este. Hollószárnya
Megrezzenti ablakom.
Ereszkedik lelkem árnya,
Elborong a multakon.
Nézek vissza, mint a felhő
Áthaladt vidékre néz:
Oly komor volt, – oly zöldellő,
Oly derült most az egész.

Boldog évek! – ha ugyan ti
Boldogabban folytatok, –
Multam zöld virányos hanti!
Hadd merengek rajtatok.
Bár panasszal, bár sohajjal
Akkor is szám telve lőn:
Kevesebbem volt egy jajjal…
Hittel csüggtem a jövőn!

Most ez a hit… néma kétség,
S minél messzebb haladok,
Annál mélyebb a sötétség;
Vissza sem fordulhatok.
Nem magasba tör, mint másszor –
Éltem lejtős útja ez;
Mint ki éjjel vízbe gázol
S minden lépést óva tesz.

(1857)

1883. október 22-én, 138 éve hunyt
el a Költő.

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND

1509. sz., 2021. október 23.

Aba Novák Vilmos: Utcai zenészek (részlet) Fotó: Virág Judit Galéria

(Folytatás a 4. oldalon)

Virginia zeani ünnepi hónap 
a romániai operaházakban



Megdöntötte az eddigi életműrekordot Vaszary
János San Remo című festményének 160 millió fo-
rintos leütési ára a Virág Judit Galéria 67. őszi ár-
verésén vasárnap este a Budapest Kongresszusi
Központban, ahol Aba-Novák, Munkácsy Mihály és
Kádár Béla alkotásai is magas áron keltek el.

Vaszary János életműrekordját eddig a Dunaparti korzó
című, 1933-as festménye tartotta, amely 140 millió forintot
ért el a galéria egyik korábbi aukcióján. A csúcsot döntött
San Remo Vaszary utolsó itáliai nyaralása alatt készült 1937-
ben, és 50 millió forintos árról indulva érte el a rekordot. 
A festő Balatoni tájképe pedig 18 millió forintos kikiáltási
árról indulva 19 millió forintért kelt el.
Munkácsy Mihály és Aba-Novák egy-egy művének is 48
millió forintnál ütötték le az árát. Munkácsy Anya gyer-
mekével tanulmánya a Siralomházhoz kikiáltási ára 24 millió
forint volt. Aba-Novák Vilmos római trattoria ciklusához tar-
tozó, Utcai zenészek című monumentális képére pedig 30
millió forintról indult a licit. A festő egy másik alkotása, a
Galambdúcok is magas áron, 26 millió forintért talált új 
gazdára.

Két olyan Kádár Béla-festmény is szerepelt az árverésen,
amelyek nemrég kerültek elő a tengerentúlról, egykor a
Deák-gyűjteménybe tartoztak, és az 1962-es San Diegó-i ki-
állításon is szerepeltek. A Forgalomirányító New Yorkban
című festmény 22 millióért, a New York-i metróállomás
pedig 13 millió forintért kelt el, mindkettőre 8 millió forinttól
lehetett licitálni. Kádár Béla Hölgy piros gyöngysorral című
festményén a korábbi évek erőteljes expresszionizmusát
finom, franciás könnyedségű, lírai ábrázolás váltotta fel, a
kép ára 9,5 millió forintról 12 millióig emelkedett.

Schönberger Armand nagyvárosi zsánerképeinek egyik ki-
érlelt darabja, a Társaság és Perlrott-Csaba Vilmos korai 
oeuvre-jének egyik legszebben kidolgozott példánya, a Kecs-
keméti parkrészlet is egyaránt 15 millió forintért cserélt gaz-
dát. Schönberger Armand Borozók című festménye pedig
nagy érdeklődés mellett 200 ezer forintról indulva végül 2
millió forintért kelt el. Élénk licitharc zajlott Szirt Oszkár
Korcsolyázók című alkotásáért is, amely 240 ezer forintról
indulva 2,2 millió forintig jutott, és ugyanennyiért talált ve-
vőre Csók István Budoárban című festménye, amelynek ki-
kiáltási ára 600 ezer forint volt. Munkácsy Krisztus Pilátus
előtt című képéhez készült tanulmánya pedig 420 ezer forin-
tos kikiáltási árról indulva kelt el 3 millióért.

Boromisza Tibor Zazar-part című műve, amely egyesíti a
nagybányai korszak különféle műcsoportjait, indulóárának
több mint kétszereséért, 16 millió forintért cserélt gazdát.

mint 50 nemzeti és nemzetközi díjjal és ki-
tüntetéssel ismerték el. A bukaresti Nemzeti
Zeneművészeti Egyetem és a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem díszdok-
tora, valamint a Nihil Sine Deo királyi kitün-
tetés birtokosa, amelyet 2011-ben I. Mihály
román király adományozott neki. Hazájában
egy ideig ismeretlen volt a nagyközönség
előtt, hiszen három élete is volt, ahogyan em-
lékirataiban fogalmazott: egy Romániában 21
éves koráig, egy másik Olaszországban – 55
éves koráig –, és egy harmadik az Egyesült
Államokban. Virginia Zeani most Floridában
él, valahol az Atlanti-óceán partján, nincs
része a kemény telekben, és csak időnként lá-
togatják meg a szeszélyes hurrikánok…

– Reméljük, hogy a kulturális világ csatla-
kozik ehhez az értékes, nagyszabású és
nemes tisztelgéshez, amelyben egy elsöprő
erejű művészszemélyiségnek hódolunk. Azt
reméljük, hogy minden zenekedvelő velünk
tart, még ha csak online is, hogy otthonaik és
operaházaink tapsvihartól fognak visszhan-

gozni. Szeretettel és csodálattal adózunk azon
értékek előtt, amelyek annak a fiatal lánynak
a sorsát irányították, aki 13 évesen egy erdé-
lyi faluból elindult az Életbe, hogy a világ
nagy színházainak imádott dívájává váljon –
mondta Kolcsár Péter, a Virginia Zeani Ki-
rályi Operafesztivál művészeti igazgatója.

– A Virginia Zeani Királyi Operafesztivál
elindítása és fejlesztése – túl azon, hogy bátor
ötletből felelősségemmé vált – hitbeli külde-
tés volt számomra. Görgényoroszfaluban
születtem, a legendás szoprán szülőhelyén,
azon a helyen, ahonnan a nagy európai ope-
raházak primadonnája megtette lenyűgöző
karrierjének első lépését. Tehetsége szárnya-
kat kapott, e kicsiny világból indulva is.
Hagyta, hogy madarak, falusi öregek, a tücs-
kök-bogarak és az állatok inspirálják, aho-
gyan azt később királyokkal és elnökökkel,
valamint a világ minden tájáról érkező rajon-
góival való találkozásai során elmondta” –
nyilatkozta Marian Jurgiu, a Virginia Zeani
Királyi Operafesztivál főigazgatója.
A Virginia zeani ünnepi hónap hátralevő
programját az alábbiakban olvashatják.

Október 24. – Georges Bizet: Carmen. Ko-
lozsvári Román Opera.

Október. 27. – Georges Bizet: Carmen.
Jászvásári Román Opera, az opera szólistái-
nak, kórusának, gyermekkórusának, balettka-
rának és zenekarának fellépésével. Vezényel:
Tiberiu Soare.

Október 28., 18:30-tól – C. Saint-Saëns:
Sámson és Delila. Kolozsvári Magyar Opera.

Október 30. – Giuseppe Verdi: La traviata.
Craiovai Román Opera.

Október 31. – Wolfgang Amadeus Mozart:
Don Giovanni, a Nemzetközi Leonard Fesz-
tivál nyitóelőadása. Nae Leonard Operaház
és Operettszínház, Galac.

Virginia Zeani minden idők egyik legkivá-
lóbb és legelbűvölőbb szopránja, aki előkelő
tartásával és hollywoodi vonzerejével színes
élettörténetéhez hasonlóan a maga személyében
is mesés. Emlékei történelmi értékű pillanatok
lenyomatait őrzik, a Vittorio de Sicával vagy
Fellinivel való találkozásoktól Tyrone Powerig,
Domingóig és Grace Kellyig... 

Virgina Zeani története az első világháború
utáni Romániában kezdődik. 1925-ben szü-
letett, néhány évvel azután, hogy az ágyútűz
utolsó robbanásai elhaltak, szörnyű emléke-
ket hagyva maguk után a nyomasztó évek ter-
rorjáról és szomorúságáról. „A szüleim
iskolázatlan földművesek voltak. Mondhatni
nem a legmegfelelőbb családba születtem
ahhoz, hogy zenei karriert fussak be” – írja
emlékirataiban. Első romániai lépéseit a zse-
niális orosz szoprán, Lydia Lipkowska, a
Metropolitan Opera egykori nagy énekes-
nője, Caruso és Saljapin jó barátja egyen-
gette. Narducci karmester és Aureliano
Pertile énekes később Olaszországban csi-
szolta tehetségét.

A II. világháború borzalmai után Virginia
és családja el akarták hagyni az országot. A
várva várt lehetőség csak 1947-
ben jött el, amikor 21 éves korá-
ban, Petru Groza jóváhagyásával
féléves ösztöndíjjal Olaszor-
szágba távozhatott, ahol csak egy,
a kommunizmus által gyötört or-
szág szegény emigránsa volt.
Nem volt más értéke, csak a
hangja. 1947-ben érkezett Milá-
nóba, egy évvel azután, hogy a
híres Scala – amely 1943. augusz-
tus 15-én egy bombatámadásban
teljesen megsemmisült – újra
megnyílhatott a maga régi pompá-
jában. Ugyanebben az évben ér-
kezett Milánóba Maria Callas,
valamint a basszus Nicola Rossi-
Lemeni, aki tíz évvel később Vir-
gina Zeani férje lett. A bolognai
Teatro Duse színházban debütált
a Traviatában. A Traviata Violetta
Valéryje lett karrierjének megha-
tározó szerepe, amelyet negyed
évszázadon át játszott a világ
színpadain. Több mint 640 alka-
lommal adta elő, ez abszolút vi-
lágrekord. 

Virginia Zeani a lírai és a drá-
mai szoprán szerepeket ötvözte,
nagy sikereket aratva Firenzében,

Barcelonában, Bécsben, Szentpéterváron és
Párizsban. Minden szerepében tündökölt, 
a Rigoletto Gildájától és a 
Bohémélet Mimijétől, a Szerelmi bájital Adi-
nájától és a Faust Margaretájától kezdve Az
alvajáróig, az Aidáig, a Pillangókisasszonyig.
Sikert aratott a Jevgenyij Onyegin Tatjánája-
ként, a Stiffelio Linájaként, a Don Carlos 
Elisabettájaként, az Othello Desdemonájaként,
a Werther Charlotte-jaként, A repülő hollandi
Sentájaként és a Lohengrin Elzájaként is. 

A Virginia Zeani ünnepi hónap a Virginia
Zeani Királyi Operafesztivál és a Kolozsvári
Román Opera rendezvénye, az eseménysoro-
zatról további információk a https://virginia-
zeanifestival.com oldalon találhatók. A
fesztivál prtnerei közé tartozik a Maros Me-
gyei Prefektúra, a Maros Megyei Tanács és a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal is –
áll a szervezők közleményében. (Knb.)

(Folytatás a 3. oldalról)
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Vaszary János: San Remo Forrás: Virág Judit Galéria

Vaszary-életműrekord született a Virág Judit Galéria 67. őszi aukcióján



Hétfőn adták át a Magyar Művészeti
Akadémia (MMA) tagozati díjait  Bu-
dapesten. Amint azt a díjjal kapcsola-
tosan az intézmény lapunkhoz
eljuttatott közleménye megjegyzi, a
Magyar Művészeti Akadémia törek-
vése, hogy a magyar szellemi élet
minél több jeles művészét, a művé-
szetelmélet és a művészetszervezés,
a művészetigazgatás területén tevé-
kenykedő szakemberét támogassa.
Ezen célkitűzése elérésének eszköze,
hogy a köztestület elismeri és díjazza
a kiemelkedő alkotótevékenységet,
valamint a művészi és a művészete-
ket támogató területeken elért telje-
sítményt; ezzel segíti azt, hogy a
díjazottak alkotómunkájukkal tovább
gazdagítsák a magyar művészeti
életet, illetve hozzájáruljanak a ma-
gyar művészeti élet értékeinek feltá-
rásához, megismertetéséhez.

A Magyar Művészeti Akadémia tagozatai
évente két-két személynek ítélik oda a tago-
zati díjakat, amely közül az egyik határon túli
vagy diaszpórában élő művész vagy művé-
szetelméleti szakember elismerésére szolgál.
A díjazottak számára a tagozati díj lehetősé-
get biztosít az akadémia köztestületi tagsá-
gára. 2021-ben az alábbi tagozati díjakat
adták át a Magyar Művészeti Akadémia iro-
daházában:

Az MMA Építőművészeti Díjában része-
sült Kovács Kázmér sepsiszentgyörgyi épí-
tész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem professzora, alkotó, elméleti kutató-
és oktatói munkássága elismeréseként; vala-
mint 

Benczúr László Ybl Miklós- és Europa
Nostra díjas, Csonka Pál-éremmel kitüntetett
építész, magas színvonalú alkotói tevékeny-
ségében megmutatkozó környezeti érzékeny-
sége, a közösség igényeit mindig előtérbe
helyező épületei és munkaetikájában tükrö-
ződő személyes értékrendjének példaértékű
megnyilvánulása, valamint aktív közéleti sze-
repvállalása elismeréséül.

Az MMA Film- és Fotóművészeti Tago-
zatának Szőts István-díjában részesült
Nagy Zoltán Olaszországban élő fotóművész
– a magyar neoavantgárd fotóművészet meg-
határozó alakja – a fotóművészet terén vég-
zett kiemelkedő tevékenysége elisme-
réseként; valamint 

Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmren-
dező történelmi eseményeket feldolgozó és
szociográfiai dokumentumfilmek készítője-
ként, több évtizedes alkotói munkássága el-
ismeréseként.

Az MMA Iparművészeti és Tervezőmű-
vészeti díjában részesült Ózsvár Péter ke-
rámiaművész, a vajdasági kerámiaművészek
középgenerációjának egyik legtehetségesebb
alakja. Ózsvár Péter kerámiaszobrai a mes-
terség és művészi ihlet jelenvalóságát a ter-
mészetből veszik. Bácskában sokatmondóan
csak Ózsvár Agyag Péternek hívják, akit a

pusztában kisarjadó fűcsomó, a fészekből ki-
pottyant madártojás inspirál szürreális alakká
változó szárnyas lényeinek megteremtésére,
hogy a létezés drámáját és örömét közvetítse;
valamint Vagyóczky Károly tervezőgrafikus.
Vagyóczky Károly sokoldalú tervezőgrafikai
tevékenységének alapjait a nyomdászat csa-
ládi hagyományából hozta. A sokszorosított
grafika művelése mellett az alkalmazott gra-
fika területén végzett bélyeg- és bankjegyter-
vezés révén ismerte meg egy ország a
munkáit, ugyanis a forgalomban lévő bank-
jegyeket ő tervezte.

Az MMA Irodalmi Tagozatának Illyés
Gyula-díjában részesült György Attila Jó-
zsef Attila-díjas erdélyi író, újságíró, szer-
kesztő. Sokrétű, kiterjedt életművével,
újságírói, könyvszerkesztői munkásságával
jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt év-
tizedek székelyföldi irodalmának sokszínűsé-
géhez. Az idén ötvenéves alkotó a gyimesi
csángók leszármazottja. Prózaművészete
bőven merít természeti és szellemi anyaföld-
jének mitikus világából, de megragadják írói
fantáziáját a letűnt korok és kultúrák is. Színes
és kifejező nyelven ír, kisprózái, regényei for-
dulatosak és humorral teltek. Kiélezett, kriti-
kus társadalmi, politikai helyzetekben bátran
vállalja a polémiát, a kiállást az általa tisztelt
értékek, legfőként a magyarság ügye mellett.
Több más folyóirat után huszonnégy éve a
jeles csíkszeredai irodalmi és közéleti folyó-
irat, a Székelyföld szerkesztője; valamint 

Oláh András Ratkó József-díjas költő, író,
tanár. Munkásságának eddigi négy évtizede
során számos írása és tizenöt önálló könyve
jelent meg. Verseket, novellákat, drámákat,
recenziókat ír. Írásait a legtöbb hazai és hatá-
ron túli magyar irodalmi folyóirat és antoló-
gia publikálja. Versei, prózái egyaránt a
mindennapok világában gyökereznek, saját
élményünkké és felelősségünkké válnak ben-
nük korunk mindennapi kataklizmái is. Ta-
nári és művelődésszervezői munkássága
mellett a Partium c. irodalmi és művészeti fo-
lyóirat főszerkesztője.

Az MMA Képzőművészeti Tagozatának
díjában részesült Eszik Alajos grafikusmű-

vész több évtizedes, unikális rajzi virtuozitá-
sáért, bravúros vonalvezetésű és emblemati-
kus tömörségű grafikai munkásságáért,
„lélek-illusztrációiért”, valamint példamutató
oktatói tevékenységéért; továbbá 

Rónai Péter festő, költő, multimediális mű-
vész. Rónai Péter 1993-tól a Brünni Műszaki
Főiskola Képzőművészeti Karának docense,
1998-tól a multimediális műterem professzora.
1990–93 között a Nová vážnost (Új Komoly-
ság) nevű képzőművészeti társulás, 1990-től a
Szlovák Képzőművészeti Unió tagja. 

Az MMA Művészetelméleti Tagozatá-
nak Cs. Szabó László-díjában részesült
András Sándor József Attila-díjas költő,
író, germanista, irodalomtörténész, iroda-
lomkritikus. 56-os emigránsként Angliában
kötött életre szóló barátságot idősebb mes-
terével, Cs. Szabó Lászlóval, és vált a nyu-
gati magyar irodalmi diaszpóra
meghatározó alakjává. Amerikába költözése
után a washingtoni Howard Egyetem pro-
fesszora, 1981–1996 között kiadta és szer-
kesztette az Arkánum című folyóiratot.
Esszéit, tanulmányait inkább angol és
német, verseit, prózáját és kritikáit inkább
magyarul írja. Írásait a nyugati magyar iro-

dalmi orgánumok: az Új Látóhatár, az Iro-
dalmi Újság,  a Magyar Műhely; és a hazai
folyóiratok: a Kortárs, Alföld, Jelenkor, Élet
és Irodalom, Literatura, Kalligram, Korunk
egyaránt közölték; valamint 

Schubert Gusztáv Balázs Béla-díjas ma-
gyar filmkritikus. Schubert Gusztáv négy
évtizede publikál a szaksajtóban, emellett
rendkívül jelentős szerkesztői tevékenysége
is. 1986 óta a Filmvilág rovatvezetője, 1998
óta főszerkesztő-helyettese, 2010 óta fő-
szerkesztője. Múlhatatlan érdeme, hogy a
mai napig nyomtatott formában is megjele-
nik a Filmvilág, egyetlenként a filmművé-
szettel foglalkozó szaksajtóban.

Az MMA Népművészeti Tagozatának
Erdélyi Zsuzsanna-díjában részesült Szé-
kely Orsolya filmrendező, forgatókönyvíró
és producer, Balázs Béla-díjas alkotó.
Számtalan témában úttörő dokumentarista,
aki mind szemléletében, mind módszerei-
ben mindenkor friss, és a mai napig kima-
gaslóan aktív. Nemzeti művelődésünk és az
azt éltető adatközlők hiteles és ihletett, sze-
mélyes hangvételű és elkötelezett króni-
kása. Érték- és életszemlélete,
minőségigénye és munkabírása is bátran ha-
sonlítható e díj névadójáéhoz; valamint 

Dr. Barna Gábor néprajzkutató, egye-
temi tanár, kandidátus. Dr. Barna Gábor a

magyar vallási-néprajzi kutatások iskolate-
remtő tanáregyénisége. A magyar nép lelki-
ségi életének, a népi szakralitásnak, a népi
szakralitás egyéni és közösségi formáinak
avatott kutatója. Szülőföldhöz, hazához és
közösséghez mindenkor hű tudományos
szakember, generációk közötti erős kapcsot
építő tanárember. Míves és nagy fontosságú
publikációk szerzője. E díj névadójának
méltó követőjeként, a magyar népi kultúra
szellemi és közösségi értékeinek kimagasló
feltárójaként, megismertetőjeként és elem-
zőjeként részesül az Erdélyi Zsuzsanna-díj-
ban.

Az MMA Színházművészeti Tagozatá-
nak díjában részesült Dobos Imre, a
Nagyváradi Szigligeti Színház művésze, a
Szigligeti Színház Életműdíjának birtokosa,
a magyar és a világirodalom nagy drámai
szerepeinek emlékezetes, példamutató mű-
vészi alázattal teljes megformálásáért; va-
lamint 

Venczel Vera Jászai Mari-díjas színmű-
vész, érdemes és kiváló művész, a Halha-
tatlanok Társulatának tagja, a Vígszínház
művésze. Venczel Vera 55 éve a magyar
színház- és filmművészet kiemelkedő alko-

tója, ikonikus alakja. Törékeny nőisége, su-
gárzó lénye, meghatározó színpadi és
mozihősök megformálására predesztinálták.
Ragyogó alakításai, segítőkészsége, ember-
sége teszik személyét példaértékűvé a szak-
mai és a magánéletben egyaránt.

Az MMA Zeneművészeti Tagozatának
Szőnyi Erzsébet-díjában részesült Fekete
Győr István zeneszerző, zeneszerzéstanár.
Pedagógusként és alkotóként is jelentős
életmű áll mögötte. Életét a zeneszerző-ge-
nerációk kinevelésének szentelte. Odaadó
munkásságával növendékei szellemi arcula-
tának kinevelésében alkotott maradandót. A
zenei forma, az összhangzás mélyén rejlő
összefüggőségek rendjét tárta fel hallgatói
előtt; valamint

Budai Lívia operaénekes. Budai Lívia már
néhány esztendővel a diplomája megszerzése
után szívesen látott vendége lett a világ vala-
mennyi rangos operaházának, ahol az opera-
irodalom minden híres drámai mezzoszoprán
szerepét elénekelte olyan partnerek közremű-
ködésével, mint Joan Sutherland, Katia Ric-
ciarelli, Mirella Freni, Placido Domingo, José
Carreras, Luciano Pavarotti. A Magyaror-
szágról érkező meghívásoknak örömmel tett
eleget, és szívén viselte a magyar szerzők
operáinak népszerűsítését akár színpadi akár
lemezváltozatban is.

támogatók:
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Erdélyiek is a díjazottak között

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia tagozati díjait

Oláh András és Mezey Katalin tagozatvezető

Benczúr lászló átveszi a díjat turi Attila tagozatvezetőtől

Rónai Péter



Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után hétfőn Szé-
kelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson kezdik
meg a néprajzi tartalmak digitális fejlesztését a
budapesti Néprajzi Múzeum munkatársai.

A Néprajzi Múzeum hétfői közleményében emlékeztet
arra, hogy a munkatársai által kidolgozott mintaprojekt célja
a teljes magyar nyelvterület néprajzi tartalmú kulturális
örökségének számbavétele, bemutatása. A mintaprojekthez
öt székelyföldi múzeum csatlakozott: a Csíki Székely Mú-
zeum Csíkszeredából, a Haáz Rezső Múzeum Székelyudvar-
helyről, a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyről, a
Tarisznyás Márton Múzeum Gyergyószentmiklósról és a
Maros Megyei Múzeum Marosvásárhelyről.

Ahhoz, hogy az együttműködésben szereplő intézmények
mielőbb rendelkezzenek korszerű, digitalizált állományokat
is tartalmazó, publikálási lehetőséggel bíró nyilvántartással,
a Néprajzi Múzeum szakemberei komplex, öt pilléren
nyugvó feladatrendszert dolgoztak ki. A kezdeti felmérést
adatbázisépítés, digitalizálás, majd archiválás követi, emel-
lett az utógondozásra is figyelmet fordítanak – hangsúlyoz-
zák az MTI-hez eljuttatott közleményben.
A Néprajzi Múzeum a mintaprojekt keretrendszerében saját
eszközparkját felhasználva mobil stúdiót épít a helyszíneken,
helyben oldva meg ezzel a digitalizálás folyamatát. A felsze-
relés mellett szakmai oktatással, gyakorlati workshopokon ké-
szítik fel a digitalizálás munkálataira az erdélyi kollégákat. A
felépített ideiglenes digitalizáló állomás először Sepsiszent-
györgyön, majd Csíkszeredában teljesített szolgálatot. Októ-

berben Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen párhu-
zamosan zajlik a munka Odler Zsolt projektvezető, Garai Edit
és Sarnyai Krisztina fotósok segítségével. A Néprajzi Mú-
zeum célja, hogy közös erőfeszítés eredményeként 500 mű-
tárgyat töltsenek fel digitalizálás után az adatbázisba a
szükséges metaadatokkal.

Mint írják, a székelyföldi múzeumok jelenleg nem rendel-
keznek olyan integrált és komplex nyilvántartó rendszerek-
kel, amelyek alkalmasak a metaadatok és a digitalizált
tartalmak tárolására, magyar nyelvű, online megjelenítésére.
Ezáltal jelentősen leszűkül az általuk őrzött kulturális javak
megismerhetősége és kutathatósága.

A Néprajzi Múzeumban ugyanakkor több évtizede zajlik
az a tudatos munka, amelynek eredményeként országosan
az egyik legnagyobb és legteljesebb integrált múzeumszak-
mai digitális adatbázissal rendelkezik az intézmény. A mú-
zeumban rendelkezésre álló szakmai tudás mellé sikerült
megteremteni azokat a technikai feltételeket, amelyek lehe-
tőséget biztosítanak a kompetenciafeladat határon túli ki-
terjesztéséhez is – mutatnak rá a közleményben,
hangsúlyozva, hogy a magyar nyelvterületen őrzött néprajzi
gyűjtemények közös adatbázisban való elérhetősége a nem-
zeti kulturális örökség megőrzésének kiemelt jelentőségű
eredménye lehet.
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Székelyföldi múzeumokban digitalizál a Néprajzi Múzeum

Megnyitották kedd este a 73. Frank-
furti Könyvvásárt, a világ legnagyobb
könyvszakmai találkozóját, amelyet a
koronavírus-világjárvány miatt hibrid
formátumban és szigorú fertőzésvé-
delmi szabályok mellett rendeztek
meg.

Hibrid formában jelent meg a díszvendég
Kanada is. A frankfurti vásárvárosban felál-
lított nemzeti pavilon mellett egy virtuális
pavilonban és online rendezvényekkel is vár-
ják a látogatókat, az észak-amerikai ország
egyik leghíresebb írója, Margaret Atwood
pedig kanadai otthonából, Skype-on jelent-
kezett be a megnyitóünnepségen. Beszédé-
ben kiemelte: a világjárvány megmutatta,
hogy az irodalom létfontosságú, ezért min-
denütt követni kellene Olaszország példáját,
ahol a járványügyi zárlatok idején a rend-
szerszintű fontosságú szolgáltatások közé
sorolták a könyvesboltokat, amelyek így
ugyanúgy nyitva tarthattak, mint a gyógy-
szertárak.

A vasárnapig tartó rendezvényen nyolc-
van országból kétezer vállalkozás vesz részt
kiállítóként – köztük könyvkiadók, terjesz-
tők, irodalmi ügynökségek –, és háromszáz
szerző mutatkozik be új vagy első munkájá-
val. A vásár az első három szakmai nap után
átalakul irodalmi fesztivállá, amelyre több
ezer könyvbemutatót, felolvasást, pódium-

beszélgetést, író-olvasó találkozót szervez-
tek.

Az előző, 72. Frankfurti Könyvvásárt a
járvány miatt csak online formátumban és a

megszokottnál jóval soványabb programmal
tartották meg. Az idei év az újrakezdésé,
amihez a német szövetségi kormány hétmil-
lió eurós támogatást nyújtott. Ennek révén a
szervezők számos kiállítónak kedvezményes
standdíjat számolnak fel, csökkentették a be-
lépőjegyek árát, és továbbfejlesztették a ta-
valy kipróbált digitális programokat.

Köszönet jár az egész szakmának a „kre-
ativitásért és lendületért, amellyel életben
tartották a könyvipart, és átvészelték a vál-
ságot” – emelte ki megnyitóbeszédében Mo-
nika Grütters, a szövetségi kormány
kulturális ügyekért felelős államminisztere.
A szerzők, a kiadók és a könyviparban dol-
gozó más kreatív emberek mind súlyosan
megszenvedték a járványt, „annál is inkább
remélem, hogy a 2021-es Frankfurti Könyv-
vásáron számos személyes és vállalkozói si-
kertörténet veszi majd kezdetét vagy
folytatódik” – mondta.

Aláhúzta, hogy az utóbbi másfél évben –
a pandémia kezdete óta – az olvasnivaló a
megszokottnál is fontosabb „lelki táplálék”
volt. Mint mondta, az irodalom „annyira
sokrétűen tárja fel, hogy mit jelent embernek
lenni, mint valószínűleg egyetlen más művé-
szeti ág sem”. Feltárja, hogy az emberek mi-
ként gondolkodnak, éreznek, szeretnek,
hisznek, és miért cselekszenek úgy, ahogyan
tesznek. Az irodalom így a megértés és az
együttérzés forrása, ezért „keserűen szüksé-
ges a mai világban”, amelyben egyre inkább

jellemző a másság, a különbözőség elutasí-
tása – mondta a kereszténydemokrata politi-
kus.

A megnyitó előtti sajtótájékoztatón a vásár
igazgatója, Jürgen Boos kiemelte, hogy a jár-
vány a könyvkiadás történetének egyik leg-
nagyobb megpróbáltatása, amelyben
világossá vált, hogy a szakma „ellenállóké-
pes, kreatív és innovatív”. Azonban a ve-
szély még nem múlt el, ezért ugyan ismét
van lehetőség a személyes találkozásra, de
nagy óvatosság szükséges.

A vásárra így csak az új típusú koronaví-
rus okozta betegség elleni teljes védőoltással
vagy friss negatív SARS-CoV-2-teszttel ren-
delkezők, valamint a fertőzésen igazoltan át-
esett emberek léphetnek be. Mindenütt
maszkot kell viselni, a zsúfoltság elkerülésé-
ért pedig kiszélesítették a bejárati területeket,
a megszokottnál szellősebben helyezték el a
standokat, és napi 25 ezerben korlátozták a
látogatók számát.

A vásár előestéjén adták át a német nyelv-
terület egyik legrangosabb irodalmi elisme-
résének számító Német Könyvdíjat, a 25
ezer euróval járó díjat ezúttal Antje Rávik
Strubel német író kapta Blau Frau (Kék asz-
szony) című, a zsűri által felkavaróként jel-
lemzett regényéért, amelyben a méltatás
szerint „egzisztenciális erővel és költői pon-
tossággal” beszéli el, hogy miként menekül
egy fiatal nő az ellene elkövetett nemi erő-
szak emlékei elől.

Megnyílt a 73. Frankfurti Könyvvásár

Carmen Mola, bűnügyi regények si-
kerszerzője nyerte el idén a legma-
gasabb, 1 millió eurós
pénzjutalommal járó spanyol iro-
dalmi kitüntetést, a Planeta-díjat; a
hétvégi díjátadó gálán az is kiderült:
valójában három forgatókönyvíró
rejtőzik a női álnév mögött, akik
évek óta ezen a néven publikálták
közös könyveiket.

A Plantea-díj különlegessége, hogy a pá-
lyamunkákat álnéven és álcímmel kell be-
küldeni, így a zsűri is csak a döntés
meghozatala után tudja meg, valójában kit
is jutalmazott. Ebben az esetben azonban
volt egy dupla csavar is.

Miután a Sergio López álnéven, A tűz vá-
rosa címmel benyújtott regényt győztesnek
hirdették, nyilvánosságra hozták, hogy
annak eredeti szerzője Carmen Mola, a
könyv címe pedig A vadállat.

Carmen Moláról eddig csupán annyit le-
hetett tudni, hogy 1973-ban született, és
tanár. Az elmúlt négy évben három krimije
jelent meg, amelyeknek Elena Blanco rend-
őrnő a főhőse, és több mint 150 ezer példány
kelt el belőlük tíz különböző országban.

Az írónő helyett azonban Jorge Díaz, An-
tonio Mercero és Agustín Martínez forgató-
könyvíró állt színpadra, nyilvánosságra
hozva, hogy évek óta dolgoznak közösen a
női álnév alatt.

Agustín Martínez az EFE spanyol hír-
ügynökségnek elmondta: az irodalomban
nincsenek úgy értékelve
a közös alkotások, mint
más művészeti ágakban,
például a festészetben
vagy a zenében. A közös
munka azonban rendkí-
vül ösztönző, mert az al-
kotók folyamatosan
tanulnak egymástól, és a
tehetség is megsokszoro-
zódik.

A trió lelepleződése
után is folytatni kívánja
a közös munkát, azon-
ban mostantól saját
néven. Krimisorozatuk
első regénye, A cigány
menyasszony televíziós
adaptációján is dolgoz-
nak.

Planeta-díjjal jutalmazott alkotásukat a
történelmi regény és a thriller hibridjének
tekintik, amely egyfajta „torz tükre” a
mai valóságnak, ugyanis a kolerajárvány
sújtotta, egészségügyi korlátozások kö-
zött élő Madridban játszódik 1843-ban,
ahol kísérteties bűncselekmények történ-

nek, és az árva Lucía eltűnt testvére után
kutat.

A barcelonai Planeta Kiadó által alapított
elismerést 70. alkalommal ítélték oda, a
győztesek a királyi pártól vehették át a díjat,
amelynek összegét idén emelték 1 millió
euróra a korábbi 601 ezer euróról.

A spanyol kortárs irodalom egyik nagy rejtélye lepleződött le 
Planeta-díj nyertesének kihirdetésekor

Áfonyaszedő



MINDENFÉLE

GONDOZÓT keresünk idős hölgy
mellé, egyhetes váltással, külön
szoba, ellátás biztosításával. Érdek-
lődni lehet a 0747-320-864-es tele-
fonszámon. (66003-I)

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-
relést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (13415)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-
getelést, meszelést, bármilyen kisebb
javítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0747-508-707, Misi. (13452-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást, tető-
készítést. Tel. 0741-662-191. (13434)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13530-I)

ALKALMAZUNK lakatost és hegesz-
tőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13611)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, déd-
apa, rokon, szomszéd, a nyárád-
magyarósi születésű 

FAZAKAS ISTVÁN 
szíve életének 100. évében
örökre megpihent. Drága halot-
tunk földi maradványait 2021.
folyó hó 23-án 12 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a reformá-
tus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (13602)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon és ismerős, 

HOCK IRÉN 
életének 62. évében, türelemmel
viselt szenvedés után hirtelen el-
távozott szerettei köréből.
Drága halottunk temetése 2021.
október 25-én, hétfőn 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (13613-I)

A lélek oda áhítozik,
ahonnan a földre szállt.
Ott örök nyugalom vár rá,
tekintete megnyugszik
a tiszta és csillogó fényeken.
A veszteség érzésével, szívünk
mély fájdalmával búcsúzunk 

HOCH IRÉNKÉTŐL.
Testvére, Béla, sógornője, Ma-
rika, keresztfia, Attila, Tündi és
családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (13603-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, anyós, nagy-
mama, dédnagymama, rokon és
jó szomszéd, 

özv. BALÁZS KERCSÓ IDA 
szül. Péntek 

életének 91. évében, 2021. októ-
ber 22-én, rövid szenvedés után
csendesen megpihent. Temetése
vasárnap, október 24-én 14 óra-
kor lesz a maroskeresztúri teme-
tőben, katolikus szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (13615-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett osztályfőnökünktől,
ALBERT SÁNDOR tanár úrtól,
aki október 8-án itthagyott
bennünket. Édesapai intelmei,
hivatástudata és következe-
tessége példaadó útbaigazí-
tásként kísérte végig
mindannyiunk életét. A sze-
münkben felcsillanó könnyek-
ben rejtőzik bocsánat-
kérésünk, ha megbántottuk,
és hálás köszönetünk értünk
tett fáradozásaiért. Kívánunk
neki csendes nyugodalmat,
szeretteinek vigasztalódást.
Az 1963-as tanév Nyárádsze-
redában végzett érettségizői.
(13610-I)

Mély együttérzéssel osztozik
a HIFA ROMANIA Egyesület
Csata Éva ÉDESAPJA elvesz-
tése okozta fájdalmában.
Hisszük, hogy szerető Iste-
nünk magához ölelte, és az
örök üdvösség fénye már ra-
gyog számára. Sok erőt és vi-
gasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak! (-I)
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A TORDAI CÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT HENTESÁRUHOZ, SO-
FŐRT, KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (22810)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lej-
től. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önélet-
rajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdek-
lődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)
A BIROTECH PRES KFT. régeni munkapontjára alkalmaz egy sze-
mélyt a PÉNZTÁRGÉPEK SZERVIZELÉSÉRE. A munkahely kö-
vetelményei: technikai adottság; számítógép-kezelési (PC-) ismeretek;
közép- vagy felsőfokú végzettség; B kategóriás hajtási jogosítvány;
jó kommunikációs készség. Amit ajánlunk: méltányos fizetés és bó-
nuszok, a munkahelyi ismeretek betanítása. A CV-t a
birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0744-556-585.
(sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink 

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy a 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

A konferencia ezen a hétvé-
gén megrendezendő strasbo-
urgi plenáris ülésén a
különböző polgári fórumo-
kon készült jelentéseket vi-
tatják meg. 

A plenáris üléssel a konferencia
két fontos mérföldkövéhez érke-
zik. Egyrészt az európai polgári vi-
tacsoportok 80 képviselője (akiket
a szeptemberben és októberben
Strasbourgban összehívott 800
főből választottak ki) elfoglalja he-
lyét a konferencián. Másrészt a
plenáris ülés most első alkalommal
vitatja meg a konferencia külön-
böző összetevőiből – az európai
polgári vitacsoportokból, a nem-
zeti vitacsoportokból és helyi ren-
dezvényekről, az európai ifjúsági

rendezvényről és a többnyelvű di-
gitális platformról – származó hoz-
zájárulásokat. A tanácskozások,
rendezvények és online viták eköz-
ben folytatódnak.
Pénteken a plenáris ülés munka-
csoportjai tartottak ülést

A munkacsoportokban a konfe-
rencia plenáris ülésén az európai
parlamenti képviselők, nemzeti
parlamenti képviselők, kormány-
képviselők, a Bizottság, a szociális
partnerek, a civil társadalom és a
polgárok képviselői vettek részt.
A szombati plenárist a konferencia
vezető testületének társelnökei
nyitják meg

Szombaton a plenáris ülést a
konferencia vezető testületének
társelnökei nyitják meg: Guy Ver-
hofstadt (Európai Parlament), Gaš-
per Dovžan államtitkár az Európai

Unió Tanácsa szlovén elnökségének
nevében, valamint Dubravka Šuica,
az Európai Bizottság alelnöke. 

A megbeszélések a következők-
ről folynak majd: * az egyes euró-
pai polgári vitacsoportok
képviselői és a társelnökök beszá-
molnak a vitacsoportok első be-
nyomásairól; * a nemzeti
vitacsoportok és rendezvények
képviselői ismertetik jelentésüket;
* beszámoló az európai ifjúsági
rendezvényről szóló jelentésről; *
a társelnökök bemutatják a több-
nyelvű digitális platformról szóló
időközi jelentést és a jelenlegi
helyzetet.
Az európai polgári vitacsoportok
első ülései

A négy európai polgári vitacso-
port első üléseire az Európai Parla-
mentben, Strasbourgban 2021
szeptemberében és októberében
került sor. Mindegyik vitacsoport-
ban a tagállamok mintegy 200 pol-
gára (akik egyharmada 25 évnél
fiatalabb) vitatta meg a hatáskö-
rébe tartozó témákat. 

A vitacsoportok első üléseiről
készült jelentések, valamint a pol-
gárok által a további megbeszélé-
sekre kiválasztott fő- és altémák a
többnyelvű digitális platformon ér-
hetők el.

Vitacsoportok:
1. Erősebb gazdaság, társadalmi

igazságosság, munkahelyek/okta-
tás, ifjúság, kultúra, sport/digitális
transzformáció.

2. Európai demokrácia/értékek

és jogok, jogállamiság, biztonság.
3. Éghajlatváltozás, környezet-

védelem/egészségügy.
4. Az EU a világban/migráció.
Az európai polgári vitacsopor-

tok az Európai Parlament, az Euró-
pai Unió Tanácsa és az Európai
Bizottság által szervezett konferen-
cia központi elemét képezik. A de-
liberatív demokrácia egyedülálló,
nemzeteken átívelő és többnyelvű
megnyilvánulási formáját jelentik,
és központi szerepet biztosítanak az
európai polgárok számára az EU jö-
vőjének alakításában. A vitacsopor-
tok megbeszélésein a többnyelvű
digitális platform hozzájárulásait és
a tagállamokban a konferencia ke-
retében szervezett nemzeti polgári
vitacsoportok és rendezvények nyo-
mán megfogalmazott ajánlásokat is
meg fogják vitatni.
Az európai ifjúsági rendezvény
hozzájárulása

Az európai ifjúsági rendez-
vényre (EYE2021) október 8-9-én
került sor. Az Európai Parlament
strasbourgi székhelyén megrende-
zett eseményen a helyszínen 5 000
fiatal vett személyesen részt, to-
vábbi 5 000 pedig online csatlako-
zott, hogy az Európa jövőjének
alakításával kapcsolatos, kétezer-
nél is több ötletet megvitassák. A
rendezvényre az európai polgári
vitacsoportok fiatal tagjai kaptak
meghívást. Az EYE2021 legnép-
szerűbb 20 ötletét két fiatal ismer-
teti az Európa jövőjéről szóló
konferencia egyik plenáris ülésén. 
Vita a többnyelvű 
digitális platfomon

Október 15-én közzétették a
többnyelvű digitális platformról
szóló második jelentést. A jelentés

azokról a hozzájárulásokról ad át-
tekintést, amelyet a platform április
19-i elindításától a szeptember 
7-ig tartó időszakban írtak a hoz-
zászóló polgárok. A több mint há-
rommillió látogatót és 30 000 aktív
résztvevőt vonzó, 8 000 ötletet fel-
vonultató és közel 3 000 regisztrált
rendezvényt tartalmazó többnyelvű
digitális platform a konferencia
transznacionális demokratikus vitá-
jának központi eleme. A résztvevők
körében jelenleg az európai demok-
rácia, az éghajlatváltozás és a kör-
nyezet a legnépszerűbb vitatémák.
Az uniós országok lakosai számos
ötletet terjesztettek elő egy sor más
témában is.

A platformról szóló második je-
lentés kiegészíti az első jelentésben
szereplő információkat. Megerő-
síti, hogy a platformon a hangsúly
továbbra is az éghajlatváltozáson
és a környezeten van, miközben új
elképzeléseket mutat be a biológiai
sokféleséggel, a nemek közötti na-
gyobb egyenlőséggel, a jobb mun-
kakörülményekkel és az EU
világban betöltött szerepének meg-
erősítésével kapcsolatban.

A harmadik időközi jelentés
decemberre várható, és alapul szol-
gál majd az európai polgári vita-
csoportok utolsó ülései és a
konferencia plenáris ülésének
soron következő ülései számára. A
harmadik jelentésben az október
utolsó hetéig született hozzájárulá-
sok fognak szerepelni. A jövő év
elején zárójelentés készül.

Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája

Konferencia Európa jövőjéről
Megvitatják a polgárok észrevételeit 

Mózes edith

Az eP strasbourgi székhelye Forrás: Európai Parlament
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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
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONtOS teleFONSzÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Álláshirdetés
A Szovátai Polgármesteri Hivatal  – adószám: 4436895 – a

286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormány-
határozat alkalmazási  keretszabályzatának 7. cikkelye első bekez-
désében a megüresedett vagy ideiglenesen megüresedett
meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltétele-
ket  teljesítő jelentkezőknek versenyvizsgát hirdet: 

• egy takarítói állás betöltésére a piacigazgatóságra 
• három I. besorolású szakképzetlen munkás az utcai takarítást

végző osztályra
• két II. besorolású szakképzett munkás az utakat karbantartó rész-

legre
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.

szám, 4-es iroda –  lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Köz-
löny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon
belül.

A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének vagy a szer-

vező közintézménynek címezve;

b) a személyazonossági vagy más, személyazonosságot igazoló
irat másolata;

c) a tanulmányokat, esetleg az állás betöltéséhez szükséges szak-
képesítést, továbbképzést igazoló oklevelek, iratok másolata;

d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a máso-
lata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;

e) erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat
arról, hogy a jelentkező nem büntetett előéletű;

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 takarítói állás betöltésére: 

– szolgálati idő nem szükséges
– általános iskolai végzettség 

2. Az I. besorolású szakképzetlen munkás állás esetében: 
– szolgálati idő nem szükséges
– általános iskolai végzettség

3. A II. besorolású szakképzett munkás állás esetén:
– szolgálati idő legalább 5 év
– általános iskolai végzettség.

A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (az irat-
kozás lejárta után két napon belül); írásbeli vizsga (a polgármesteri
hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, 2021. november 17-én
10 órakor); állásinterjú (november 18-án 10 órakor a hivatalban).

Az eredményt az állásinterjú után három napon belül kifüggesz-
tik a hivatal hirdetőtábláján. 

A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es

mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester


