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• Csíkszereda után Marosvásárhelyen is fellépett Vujity Tvrtko ma-
gyarországi újságíró, tévériporter. A Tvrtko – túl minden határon című 
előadásában a népszerű televíziós szereplő többek közt a trianoni bé-
keszerződésről, az írott dokumentumról is beszélt, amelyet 96 év után 
első magyarként tekinthetett meg. 

Trianoni legendák Tvrtkótól
Marosvásárhelyen is fellépett a népszerű televíziós

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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A N T A L  E R I K A

K isgyerek volt azon a fotón, 
amelyen egy fényképe-
zőgéppel örökítették meg 

családja körében Vujity Tvrtkot, aki 
már akkor elhatározta, hogy elin-
dul és bemutatja a világot. Azóta 
sok év eltelt és sikerült neki bejár-
ni a világot és megmutatni abból 
mindazt, ami érdekes és elgondol-
kodtató, főleg a magyar nézők szá-
mára. Tévériportjainak a nézettsé-
ge tényleg magasba ugrott, miután 
hazajött egy-egy távolkeleti útjáról 
és beszámolt mindarról, amit ott 
látott. 

Hazádnak rendületlenül

A legemlékezetesebb és szakmai 
pályafutása szempontjából, illet-
ve emberileg és magyarként is a 
legmegrázóbb a Tatárföldről haza-
hozott utolsó magyar hadifogoly-
lyal való találkozása volt. A pécsi 
születésű, érettségi után a zágrábi 
egyetemen tanuló, majd a délszláv 
háború helyszíni tudósítójaként 
ismertté vált, Pulitzer-díjjal ki-

tüntetett magyar újságíró mindig 
olyan helyszínekre, országokba kí-
vánkozott, ahol valami hihetetlen 
dolog történt, történik. Így került 
Tatárföldre is, ahol egy ismeretlen, 
talán magyar nyelven beszélő öreg-
emberről hallott, akit egy börtön-
szerű, zárt pszichiátrián kezeltek 
és ahová csak fondorlattal lehetett 
bejutni. Torma András a második 
világháború utolsó magyar hadi-
foglya semmilyen nyelven nem szó-
lalt meg, mikor megkeresték. Majd-
nem lemondtak már róla, mikor egy 
hosszú mondattal lepte meg őket, 
majd a Szózatot is elszavalta. „Ha-
zádnak rendületlenül légy híve, oh 
magyar” – mondta Torma András 
többezer kilométerre Magyaror-
szágtól, ahol már rég lemondtak 
róla, és ahová testvéreihez, Anná-
hoz és Jánoshoz még éppen időben 
sikerült hazakísérni őt. Három és 
fél évet élt még.

Trianoni legendák

Kevesen tudják, hogy a trianoni bé-
keszerződéssel Magyarország nem 
csak kétharmadát veszítette el az 
addigi területeinek, de az úgyneve-
zett kis magyar Kínát is. Tiencsing 

városa, három-négy utca, egy négy-
zetkilométernyi terület jelentette a 
„kínai gyarmatot”, amelyet 1920. 
június 4-én Trianonban elvettek 
Magyarországtól. Tvrtko oda is el-
látogatott, megörökítette a felhő-
karcolók között álló épületeket, az 
egykori kaszinót, a konzulátust.

A trianoni szerződést nem úgy 
kell elképzelni, mint egy néhány 
oldalas iratot, mert az tulajdonkép-
pen egy 524 oldalas könyv, amelyet 
Tvrtko le is fi lmezett kezdve attól, 
ahogy kihozzák a páncélszekrény-
ből, kiveszik a dobozából, a fehér 
kesztyűt viselő levéltáros kicsoma-
golja a selyempapírból, és kiteszi az 
asztalra a magyar újságíró elé, aki 
96 év után magyarként valószínű-
leg elsőként tekintheti meg. Egy 
példány létezik belőle csak, ame-
lyet egy Párizs közeli kisváros, Le 
Courneuve levéltárában őriznek. A 
hozzá kapcsolódó legendák pedig 
nem igazak, például az, hogy 100 
évre kötötték, vagy hogy a pápa is 
elolvasta és igazságtalannak tartot-
ta, mindez nem állja meg a helyét. 
Különben már nincs is érvényben, 
hiszen azt felülírta egy másik, a 
párizsi békeszerződés – mesélte 
többek közt.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

H arminc kerekes széket vásárolt 
és adományozott a marosvá-

sárhelyi Rotary Téka Klub a tavalyi 
jótékonysági bál bevételéből három 
civil szervezet és több kórházi osz-
tály javára. De már készülnek az idei 
Rotary-bálra is: a hétvégén ugyanis 
új célért táncolnak majd, immár 14. 
alkalommal.

Karácsony-Erdei Eteltől, a Rota-
ry Téka Klub nyáron leköszönt el-
nökétől megtudtuk, hogy a tavalyi 
Rotary-bál célkitűzése az volt, hogy 
harminc kerekes széket vásároljanak 
és adományozzanak olyanoknak, 
akiknek nagy szükségük van rá. A 
cél valójában egy országos projekt 
része, ugyanis egy amerikai Rotary 
klubbal közösen országszerte 285 
kerekes széket vásároltak és adomá-
nyoztak rászorulóknak. A marosvá-
sárhelyi szervezet kerekes székeit 
a Hifa Egyesület, a Bethlen Alapít-
vány, valamint a Máltai Szeretetszol-
gálat kapta, emellett pedig a Maros 
Megyei Klinikai Kórház tüdő-, va-

lamint onkológiai részlege, illetve a 
Maros Megyei Sürgősségi Kórházban 
az idegsebészet, a belgyógyászati 
részleg, és a szív- és érrendszeri reha-
bilitációs klinika kapott a székekből. 
Karácsony-Erdei Etel szerint olyan 
részlegeknek adományoztak, ahol 
szükség volt a betegellátásban még 
tolókocsira.

„Minden évben valamilyen jóté-
konysági cél érdekében bálozunk, 
gyűjtöttünk már különböző egész-
ségügyi, kulturális programokra is, 
de állandó programunk, hogy fi atal 
művészetis tehetségeket támogatunk. 
Az idén novmeber 17-én bálozunk, is-
mét egy új cél érdekében. Kimutatták, 
hogy a gyerekek ötven százalékának 
baj van a látásával a sok számítógép, 
laptop, televízió használata miatt. 
Főleg vidéken azonban nem mindig 
viszik el szemészeti kivizsgálásra a 
gyerekeket, éppen ezért mi azt a célt 
tűztük ki, hogy a Marosvásárhely 
környéki vidéki településeken 500 
gyermek szemészeti vizsgálatát biz-
tosítjuk, s azokban az esetekben, ahol 
gondot jelent, segítünk a szemüveg 
megvásárlásában is” – fogalmazott 
Karácsony-Erdei Etel.

Kerekes székek bálbevételből

G yümölcsöző Életpálya címmel 
indít programot a Marosvásár-

helyen maradni vagy megtelepedni 
szándékozó fi atalok számára Erdély 
egyik legnagyobb húsfeldolgozója. A 
program négy területen nyújt támo-
gatást: képzésben és továbbképzés-
ben, a cégen belüli karrierépítésben, 
az egészségmegőrzésben, valamint a 
lakhatási lehetőségek megteremté-
sében. A kezdeményezők úgy vélik, 
a legutóbbi programpont lehet a leg-
vonzóbb az érdekeltek számára.

A marosvásárhelyi projekttel 
kapcsolatosan Szentes Erzsébet, a 
Sapientia Egyetem oktatója, pályao-
rientációs tanácsadója is elismerően 
nyilatkozott. Szerinte a sikeres pá-
lyaválasztáshoz az önismeret mellett 

információkra, munkaerő- piaci isme-
retekre is szükség van, ez az életpá-
lyaprogram pedig segítheti a fi atalo-
kat a megfelelő képzés és munkahely 
kiválasztásában. A fi atalok itthon 
tartásának a hatóságok is örülnek. 
Péter Ferenc, a Maros megyei önkor-
mányzat elnöke tisztában van azzal, 
hogy a külföldön jól megfi zetett szak-
emberek elszivárgását ezentúl sem 
fogják tudni megállítani, viszont az 
eff éle kezdeményezések megtörhetik 
a rendkívül aggasztó méreteket öltő 
kivándorlási hullámot. Egy nemrég 
közzétett statisztika szerint minden 
ötödik 25 és 39 év közötti fi atal, a jobb 
megélhetés reményébe nyugatra tá-
vozik. 

Szucher Ervin

Program a fiatalok 
itthon tartásáért

Több civil szervezet és kórház kapott tolószékeket   ▴  FORRÁS: ROTARY




