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Filmklubbal nyílik meg 
hivatalosan február 17-én az a 
hiánypótló közösségi tér, ame-
lyet önerőből és támogatók 
segítségével hozott létre a Ma-
ros Megyei Ifj úsági Egyeztető 
Tanács (MIET). A Közeg elne-
vezésű helyen képzőművészeti 
kiállításokat, vitafórumokat, 
vetítéseket, kisebb előadáso-
kat tartanak – jelentették be az 
ötletgazdák.

 » SZUCHER ERVIN

Ú j és egyben hiánypótló kö-
zösségi térrel gazdagodott 
Marosvásárhely magyarsága: 

önerőből és támogatók segítségével 
a Maros Megyei Ifj úsági Egyeztető 
Tanács (MIET) Közeg néven olyan 
helyszínt hozott létre, amely a ter-
vek szerint helyet ad minden olyan 
törekvésnek, mely a város és a régió 
szellemi, kulturális és gazdasági 
fejlődését szolgálja. A fi atalok a 
Kossuth utcai Poirot kocsma pin-
cehelyiségét alakítottak át, mely 
bevallásuk szerint nyitott minden 
helybéli és környékbeli fi atal szá-
mára, aki számára fontos a közös-
ség jövője. Birtalan István ötletgaz-
da, aki egyben a MIET elnöke is, 
elmondta, hogy a Közeg létrehozá-
sával régi álma valósul meg. Egye-
lőre a belvárosi helyiséget sikerült 

HIÁNYPÓTLÓ KÖZÖSSÉGI TÉRREL GYARAPODOTT MAROSVÁSÁRHELY, A SZERVEZŐK RENDEZVÉNYÖTLETEKET VÁRNAK

Nyitott, fi atalos Közeg az ifj úságért

A Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) hozta létre az új közösségi teret, amely február 17-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt  

Az ország legimpozánsabb barokk hangszere a nagyváradi székesegyház orgonája 

 » A Közeg a 
tervek szerint 
helyet ad minden 
olyan törekvés-
nek, mely a város 
és a régió szelle-
mi, kulturális és 
gazdasági fejlő-
dését szolgálja.

kipofozni és audio-vizuális techniká-
val felszerelni, azonban működtetői 
úgy érzik, a Közeg igazán akkor fog 
életre kelni, amikor tartalommal 
és programokkal sikerül feltölteni. 
Bárki rendezvényötletét szívesen 
fogadják; a megvalósítását nem kö-
tik anyagiakhoz. A képzőművészeti 
kiállításokra, vitafórumokra, vetíté-
sekre, kisebb előadásokra alkalmas 
tér egyben irodaként is működni fog, 
amely az egyre népszerűbb cowor-
king irodák mintájára alternatívát 
jelent minden olyan fi atal munka-
vállalónak és vállalkozónak, aki 
nem otthon vagy a kávézóban sze-
retné a napi tevékenységeit végezni. 
Az útlevélosztály épülete mellett, a 

szövetkezeti székhely alagsorában 
helyet kapó Közeg február 17-én 
nyílik meg a nagyközönség előtt. 
Filmklubbal rajtol, az első napok-
ban a betérők hallgathatnak ezen 
kívül egészségügyi nevelési előadást 
vagy részt vehetnek az olvasóklub 
tevékenységén. Kérdésünkre, hogy 
a Közeg létrehozói kiszorultak-e a 
város többi, a középnemzedék által 
működtetett közösségi teréről, Bir-
talan István nemmel válaszolt. Mint 
hangsúlyozta, ők mindenütt jól meg-
voltak, csakhogy úgy érezték, hogy a 
marosvásárhelyi fi atalok egy úgyne-
vezett „gyűjtőhelyet” is igényeltek. 
A MIET elnöke azt szeretné, ha az 
általuk kínált, hiánypótlónak neve-

zett köztérnek köszönhetően a város 
ifj abb generációja markánsabban 
megmutatná magát a közéletben. Et-
től függetlenül Marosvásárhely több 
közösségi helyszínt is megbír, egyik 
sem zárja ki a másikat. Birtalan he-
lyettese és kollégája, Frunda Csen-
ge az új lehetőségek helyszínének 
nevezte a belvárosi közösségi teret. 
„A Közegnek nemcsak a fi zikai hely-
ről kell szólnia. Remélhetőleg egy idő 
után mindenki természetesnek veszi, 
hogy adódik egy ilyen tér és lehető-
ség, amit majd ki is használ” – fejtette 
ki az ifj úsági tanács alelnöke. Hozzá-
fűzte, az itthon való boldogulást és ér-
vényesülést is elősegítheti a Kossuth 
utcai közösségi tér. 
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 » KRÓNIKA

Román–magyar határ menti pro-
jekt keretében restaurálják az 

ország legimpozánsabb barokk 
hangszerét, a nagyváradi székesegy-
ház orgonáját. Az értékes hangszert 
Mária Terézia osztrák–magyar csá-
szárnő adományozta a székesegy-
háznak. Egy időre elhallgat a hét-
végén utoljára megszólaló  orgona, 
amely az ország és egyben Európa 
ezen részének legértékesebb barokk 

hangszere. A több mint 2000 síppal 
rendelkező orgonát szétszedése előtt 
a hétvégén a gerinceredetű izom-
sorvadásban (SMA) szenvedő Ölyüs 
Noel javára szervezett jótékonysági 
koncerten hallhatták megszólalni a 
hívek. A Nagyváradi Római Katolikus 
Püspökség által szervezett jótékony-
sági hangversenyen Bach, Albinoni, 
Marcello, Boëllmann és más szerzők 
műveit szólaltatta meg Kristófi  János 
orgonaművész, a koncerten Gáti Sán-
dor oboaművész is közreműködött. 

Az összegyűlt 5500 lejt a püspökség 
eljuttatja Noel családjához.

A püspökség közleménye szerint 
a restaurálási munkálatok már a kö-
vetkező hetekben elkezdődnek, az 
értékes hangszert márciusban sze-
dik darabjaira. A nagyszabású rest-
aurálási munkálatot a püspökség a 
Bihar megyei önkormányzattal és 
más romániai, illetve magyarorszá-
gi partnerekkel együttműködve va-
lósítja meg egy határ menti román–
magyar projekt keretében.

A 2 718 106 euró összfi nanszírozá-
sú projekt anyagi hátterét az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap biztosít-
ja az Interreg V Románia–Magyar-
ország (2014–2020) program kere-
tében, a fi nanszírozási szerződést a 
napokban írták alá az illetékesek. 
A projekt egyik fő célja a turisztikai 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó hu-
mán erőforrás képzése Bihar és Haj-
dú-Bihar megyékben. Ennek kereté-
ben a Nagyváradi Római Katolikus 
Püspökség a kulturális örökségének 
megismertetését szolgáló humán 
erőforrás (orgonista, restaurátor, 
muzeográfus, kiállítási kurátor) 
képzését, valamint a székesegyház 
orgonájának a restaurálását tűzte ki 
célul. Az orgona felújítási munkála-
tait a gyergyószentmiklósi székhe-
lyű Vox Humana Kft . végzi.

Az értékes hangszer felújításának 
költségei több mint 350 ezer euróra 
rúgnak, a szerződést csütörtökön 

írta alá Böcskei László megyés püs-
pök, illetve a cég képviselője, Bartis 
Szabolcs orgonaépítő. A hangszer 
javítására és bővítésére 20 hónapot 
szántak. A püspök által történelmi-
nek nevezett eseményen jelenlévő 
Pásztor Sándor megyei tanácselnök 
elmondta: a pályázattal koncepciót 
váltottak, hiszen nem infrastruktú-
rába, hanem a kulturális örökség 
bemutatásába, az ehhez szükséges 
humán erőforrás fejlesztésébe fek-
tetnek.

A nagyváradi székesegyház or-
gonáját öt év alatt, 1777 és 1782 
között készítette Fridolin Ferstl bé-
csi orgonaépítő, majd az 1890-es 
években az Országh orgonaépítő 
manufaktúra jelentősen átépítette. 
Az aranyozott hangszer harminckét 
regiszterével és több mint 2000 síp-
jával már annak idején nagyon ér-
tékesnek számított. Legutóbb 1982-
ben javították, s bár működőképes, 
több sírja is restaurálásra szorul. 
Böcskei László megyéspüspök 2013 
óta próbált forrásokat találni a fel-
újítására.

Az orgonafelújítás nem az egyet-
len restaurálási munkálat a nagy-
váradi püspöki székhelyen: mint 
arról beszámoltunk, magyar kor-
mánytámogatással jelenleg is zajlik 
a püspöki palota (közismert nevén 
barokk palota) felújítása, mely Dél-
kelet-Európa legjelentősebb, legösz-
szetettebb barokk műemléke.

Román–magyar partnerség keretében újul meg Mária Terézia ajándéka

 » A restaurálási 
munkálatok már 
a következő he-
tekben elkezdőd-
nek, az értékes 
hangszert már-
ciusban szedik 
darabjaira.




