
sugár és Szivárvány gyermeklapok 
főszerkesztője, de volt a Helikon 
szerkesztője és az Erdélyi Magyar 
Írók Ligájának (E-MIL) elnöke is. 
Bár jobbára klasszikus hagyomá-
nyokat folytat, költészete mégis 
az erdélyi magyar irodalom egyedi 
színfoltja. Költészetét a forma von-
zásából a szabad vers tág tere irá-
nyába ható igyekezet, a metafizi-
kai eszmefuttatásra való hajlam, a 
leírás pontossága jellemzi. A 90-es 
évek óta rendszeresen ír gyermek-
verseket, hiszen nála a gyermekek 
nemcsak közönségként léteznek, 
hanem mint belőle szóló beszélők. 
Felnőtteknek szóló verseskötete-
ket is publikált, a tavaly megjelent 
Műrepülés a költő, képzőművész 
és nyomdász együttes próbálkozá-

sa arra, hogy a verseket és képeket 
olyan könyvvé, tárggyá formálják, 
amely méltó helyet vív ki magának 
a magyar irodalmi hagyományban.

Zoltán Béla 1977-ben született, 
a Kolozsvári Képzőművészeti és 
Formatervezési Egyetemen diplo-
mázott, hiperrealisztikus festmé-
nyeiről vált ismertté. Zoltán Béla 
jelenleg Bukarestben él és alkot, 
számos egyéni és csoportos kiál-
lításon vett részt. Művészetét a 
kísérletezés jellemzi, festményei 
az antitézis jegyét hordozzák ma-
gukban, amelyek néha a belső fé-
lelmek kezeléseként, máskor pedig 
a valóság tükreként szolgálnak. 
Alkotásai megkérdőjelezik a va-
lóság és fi kció, az anyagiasság és 
illékonyság, a mozdulatlanság és 

mozgás, a láthatatlanság és hiány 
közötti törékeny határokat.

Felméri Cecília informatika osz-
tályban járt, jogot kezdett el tanul-
ni, hogy azután véletlenszerűen 
bábszínész legyen, és a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
fotó, fi lm, média szakára felvéte-
lizzen. Úgy csöppent bele a fi lmké-
szítés világába, hogy a Sapientián 
kezdett el fi lmeket rendezni: 2005-
ben A bárányok meghalása című 
animációs reklámfi lmet, 2008-
ban a Kakukk című rövidfi lmet, a 
bukaresti Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem mesteris hallgató-
jaként 2012-ben a Boldogságpasz-
tilla című kisjátékfi lmet, 2010-ben 
a Mátyás, Mátyás animációt, 2011-
ben a Végtelen percek kisjátékfi l-
met. A kolozsvári fi lmrendező első 
nagyjátékfi lmje 2020-ban a zsűri 
különdíját nyerte el a Varsói Nem-
zetközi Filmfesztiválon. A tavaly 
januárban, magyar–román kop-
rodukcióban elkészült Spirál egy 
lélektani dráma és egy természe-
tes építkezési folyamatnak a része, 
ugyanis Felméri Cecília hosszú utat 
járt be a nagyjátékfi lm megjelené-
se előtt. Kisfi lmjei sikeresek voltak 
több rangos fi lmfesztiválon: a ren-
dezőt a CineFest-en A jövő remény-
sége díjjal, a Magyar Filmszemlén 
a Legígéretesebb fi atal tehetség díj-
jal ismerték el. Felméri Cecília ope-
ratőr, rendező, forgatókönyvíró, 
animátor, riporter, vágó, szereplő, 
rendezőasszisztens és producer; 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem fi lm, fotó, média sza-
kán rendezést tanít.
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Közzétette a magyar kultúra 
napján az RMDSZ az Erdélyi 
Magyar Kortárs Kultúráért 
Díjban részesülők névsorát: 
idén László Noémi irodalom, 
Zoltán Béla képzőművészet 
és Felméri Cecília színház-, 
fi lmművészet kategóriában 
kapja az elismerést. Az átadó 
gálát a járvány miatt elha-
lasztották.

 » K. J.

„Az RMDSZ 2021-ben is 
köszönetet mond a ma-
gyar kultúra napján 

azok munkájáért, akik az erdélyi 
magyar kultúrát gazdagítják mű-
vészetükkel, alkotásaikkal. Ezért 
örömmel jelentem be, hogy idén 
díjban részesítjük László Noémit 
irodalom, Zoltán Bélát képzőmű-
vészet és Felméri Cecíliát színház-, 
fi lmművészet kateg óriákban” – 
írta Kelemen Hunor szövetségi 
elnök Facebook-oldalán. A jár-
ványhelyzetre való tekintettel az 
RMDSZ-nek el kellett napolnia 
az immár hagyománnyá vált Er-
délyi Magyar Kortárs Kultúráért 
Díjátadó gálát, amit pótolni fog-
nak akkor, amikor biztonságban 
összegyűlhetnek, találkozhat-
nak egymással és közösen ünne-
pelhetnek.

László Noémi 1973-ban szü-
letett Kolozsváron, József Atti-
la-díjas költő, műfordító, a Nap-

IRODALMÁRT, KÉPZŐMŰVÉSZT, FILMRENDEZŐT DÍJAZOTT AZ RMDSZ A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

Akik a kortárs kultúrát gazdagítják

 » A járvány-
helyzetre való 
tekintettel az 
RMDSZ-nek 
sajnos el kell 
napolnia az im-
már hagyomány-
nyá vált Erdélyi 
Magyar Kortárs 
Kultúráért Díjá-
tadó gálát, amit 
pótolni fognak 
akkor, amikor 
biztonságban 
összegyűlhet-
nek, találkozhat-
nak egymással 
és közösen 
ünnepelhetnek.
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Az idei díjazottak. Felméri Cecília fi lmrendező, Zoltán Béla képzőművész, László Noémi költő 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Pedagógusokat és diákokat díjaztak 
a magyar kultúra napja alkalmá-

ból Csíkszeredában, az Apáczai Csere 
János Pedagógusok Házában szomba-
ton. A Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége (RMPSZ) és Potápi Árpád 
János, a budapesti Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára 
is elismeréseket nyújtott át a kiemelke-
dően teljesítőknek, akik a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság 2020-as program-
jaiban – Miénk a város, Szakma Sztár, 
Sakkjátszótér – vettek részt. Burus-Sik-

lódi Botond, az RMPSZ elnöke el-
mondta, a szövetség által felajánlott, a 
pedagógusok tudományos munkáját 
jutalmazó Apáczai-díjat, akárcsak a 
diákok kiemelkedő tanulmányi ered-
ményeit elismerő Mákvirág-díjakat a 
járványhelyzet miatt nem központi, 
hanem regionális rendezvényeken 
adják át. Emlékeztetett, a 9. alka-
lommal meghirdetett Apáczai-díjra 
egyre többen pályáznak, a név jelkép 
számukra, a folytonos tanítás és tanu-
lás, a hazához és anyanyelvhez való 
ragaszkodás, és az értük való munkál-
kodás szimbóluma. 

Pedagógusokat, diákokat díjaztak 

 » Az Apáczai- és 
Mákvirág-díjakat 
a járvány miatt 
regionális rendez-
vényeken adják át. 

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A hagyományőrzésért és a nemze-
ti értékek ápolásáért tett szol-

gálatukért díjazták a Bihar megyei 
közösség több tagját a magyar kul-
túra napja alkalmával péntek este 
szervezett nagyváradi ünnepsé-
gen. Köszöntőbeszédében Brendus 
Réka, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárságának 
főosztályvezetője az értékek meg-
őrzésének és továbbadásának fon-
tosságát hangsúlyozta. A járvány-
ügyi korlátozások miatt voltak fog-
híjasak a széksorok a nagyváradi 
Szigligeti Színház nagytermében 
rendezett ünnepségen, amelynek 
keretében a János Vitéz táncszín-
házi díszelőadást is bemutatták. 
A himnusz felcsendülését köve-
tően Brendus Réka hangsúlyoz-
ta, bár lassan egy éve már, hogy a 
koronavírus távolságtartásra ítélt 
minket, a hiányérzet közepette 
feltörő „fohászban” benne van az 
a tudat is, hogy „újra egymásra 
találunk”. „Mert bízunk abban, 
hogy ez csak egy év, ezer évnek 
csak egy pillanata. A védő kar pe-
dig ott volt velünk nehezebb idők-
ben is, hitet, mosolyt, békességet 
hozott otthonainkba” – mondta. 
Úgy fogalmazott, nincs is annál 

nagyobb gazdagság, mint a tudat, 
hogy a történelem viharvert évszá-
zadai ellenére is mindannyiunkat 
ugyanabban a bölcsőben ringat-
tak. „És feladatunk, kötelességünk 
megóvni, úgy továbbadni ezt a 
bölcsőt, hogy az a jövőben is meg-
maradhasson szavaink értékterem-
tő otthonának” – mondta Brendus 
Réka. Az RMDSZ megyei és városi 
szervezete, civil szervezetek és egy-
házkerületek által közösen szerve-
zett ünnepségen idén sem maradt 
el azok elismerése, akik aktív sze-
repet vállaltak a hagyományok, a 
kultúra megőrzése és továbbadása 
érdekében. Szabó Ödön, a szövet-
ség megyei szervezete ügyvezető 
elnökének méltatása közben töb-
bek között a szalacsi Örökzöld Asz-
szonykórust, helyi néptáncoktatót 
és néptánccsoportot, valamint 
kántort is jutalmaztak munkássá-
gukért, de a Magyar Kultúráért Dí-
jat adták át a helyi Liliput bábtár-
sulatnak is. 

Az életműdíjat idén a micskei 
lelkipásztor, Gavallér Lajos vehette 
át, de több fiatalt is díjaztak egye-
bek mellett a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége által kihir-
detett kategóriákban, és az RMDSZ 
által meghirdetett Himnusz klub 
pályázat nyerteseit.

„Továbbadni a bölcsőt”

Kiemelkedően teljesítő pedagógusoknak és diákoknak adták át az elismeréseket Csíkszeredában 




