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Miniatűrben is igaz varázs

Megnyílt a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

Szent Erzsébetgyűjtés a hátrányos
helyzetű gyermekek számára

November 14-e az a nap, amikor a világegyház különösen a szegények
felé fordul, hiszen ezen a vasárnapon
tartják a szegények 5. világnapját,
amelyet Ferenc pápa kezdeményezett. Nem véletlen, hogy Árpád-házi
Szent Erzsébet ünnepéhez esik közel,
mint ahogyan a főegyházmegyei Caritas hagyományos gyűjtése is ezen a
napon lesz a nélkülöző, hátrányos
helyzetű gyermekek számára.

Negyedszázad gyermekzsivaja és az írott szó felnőtt szerelmeseinek tömege nélkül, csendesen és méreteiben is szerényebben, de csütörtök délben mégiscsak megnyitotta
kapuját a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár.

Nagy Székely Ildikó

Mint arról korábban is hírt adtunk, a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy a többnapos rendezvénysorozat ünnepeltjei, a szebbnél szebb,
sok esetben nyomdafriss kötetek beköltözzenek hagyományos helyükre,

Fotó: Nagy Tibor

a színház előcsarnokába, a városvezetés ezért a várbeli üvegkupolában
biztosított teret olvasó és mű találkozásának.
A kisebb felületen 12 kiadó, a szemle főszervezőjeként ismert Romániai Magyar Könyves Céh tagkiadói állították ki tegnap délben újdonságaikat és korábbi könyveik egy részét. Az érdeklődők a
marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó, a Bookyard és a szintén helyi
Kreatív Kiadó – a Romániai Magyar Könyves Céh új tagja – mellett a
kolozsvári Kriterion, a Polis, a Koinónia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület
(Folytatás a 2. oldalon)

____________2.
Igazságos-e
a Szamosköziügy?

Egy hónappal ezelőtt még sokan nem
ismerték Szamosközi István nevét,
azonban nem olyan régen kiszivárgott
egy videó, amiben a Pszichológia és
Neveléstudományok Kar professzora
trágárul beszél. Ezt követően pedig elkezdődött az ilyenkor megszokott kutakodás, és más dolgokról is – mint
például a diákok megfélemlítése – lekerült a lepel.

____________4.

Árnyaltabb besorolás

Bodolai Gyöngyi

Továbbra is vita tárgyát képezi a tanintézmények nyitvatartása, miközben a megígért gyorstesztekről még nem értesült a megyei tanfelügyelőség és a közegészségügyi igazgatóság sem. A tanügyi szabad
szakszervezetek honlapján viszont megjelent, hogy a teszteket, ha lesznek, nem végezhetik az óvodai és iskolai alkalmazottak, mert ezáltal
nagymértékben ki vannak téve a fertőzés veszélyének. Szakmai berkekből származó vélemény szerint a tanintézményekben dolgozó egészségügyiek feladata lesz az ellenőrzés.
A statisztikák az októberi kényszerszünidő előtti két hétben (október
11–22. között) megyénkben 560 koronavírussal fertőzött diákról és tanárról szóltak. Közülük 400 volt a diák és 160 a pedagógus. A felsőfokú oktatásban 74 volt a fertőzött hallgatók és 8 a pozitív
teszteredményű egyetemi oktatók száma. Egy héttel az iskolakezdés
után a tanfelügyelőség adatai szerint jelentős mértékben, azaz 69-re
csökkent a fertőzött pedagógusok és 53-ra a diákok száma.
Ugyanakkor biztosnak látszik, hogy hétfőtől árnyalni fogják, hogy
a központi iskolákhoz tartozó tanintézmények közül melyik fogadhatja
a diákjait és melyik nem. Ugyanis nem a központosított összeredmény
alapján, hanem az adott helységben vagy szomszédos településeken
működő óvodákra, iskolákra külön-külön lebontva veszik figyelme,
hogy az állandó és a betanító pedagógusok és a kisegítő személyzet átoltottsága eléri-e a 60 százalékot, ami lehetővé teszi a jelenléti oktatást.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 19 perckor,
lenyugszik
16 óra 53 perckor.
Az év 316. napja,
hátravan 49 nap.

Ma JÓNÁS és RENÁTÓ,
holnap SZILVIA napja.
SZILVIA: a Szilviusz férfinév
női párja. Jelentése: erdőből
való.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. november 11

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. -1 0C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9489

4,3175

1,3543

258,4365

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

36, 19, 25, 11, 23 + 2

NOROC PLUS: 9 0 0 9 2 4

39, 22, 46, 30, 9, 33

NOROC: 0 1 4 4 1 0 7

39, 14, 13, 20, 25, 8

SUPER NOROC: 0 3 3 0 7 0

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

Megyei hírek

Tíz községben 10 ezrelék feletti
a fertőzöttség

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság november
10-én közzétett adatai szerint a megyében 7,3 ezrelék a
koronavírussal fertőzöttek 14 napos mozgóátlaga. A megyei statisztika szerint csupán Kozmatelkén nem jegyeztek
pozitív esetet. Az élen Marosoroszfalu áll 16,75 ezrelékkel,
s további kilenc községben – Nyárádkarácsonban, Backamadarason, Magyarbükkösön, Mezőcekeden, Marosszentkirályon, Mezőpagocsán, Kisiklandon, Gödemesterházán
és Gernyeszegen – 10 ezrelék fölötti a fertőzöttség. Marosvásárhelyen a 9,52 ezrelék 1404 fertőzöttet jelent. A
megye városaiban: Marosludason 8,54, Szovátán 7,41, Segesváron 6,73, Szászrégenben 6,55 ezrelék az esetszám.

Egyetem utáni képzés a MOGYTTE-n

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem a tanügyminisztérium által akkreditált egyetem utáni képzést indít
november 15-étől a tudomány és technológia területén. Az
online zajló továbbképzők az alábbi szakemberek felkészítésére irányulnak: kockázatfelmérő és auditor a munkaegészségtan és munkabiztonság területén; összekötő tiszt
az országos és európai kritikus infrastruktúrák biztonságáért;
ingatlanfelmérő. A képzésekről az egyetem honlapján
(www.umfst.ro) található bővebb tájékoztatás. Feliratkozni a
0265-262-275-ös (102/103-as mellékállomás), illetve a 0265215-551-es telefonszámon (518/519-es mellékállomás) lehet.

Mezőgazdasági tanfolyamok

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete mezőgazdasági tanfolyamokat szervez. Az egyik az ökológiai szemléletű
állattenyésztésbe és a szántóföldi, illetve a kertészeti növénytermesztésbe vezeti be a gazdákat kétlépcsős tanfolyamon. A másik kurzuson a mezőgazdasági munkák
elvégzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudással, a
vállalkozói tevékenység alapismereteivel gazdagodhatnak a
résztvevők. Továbbá azok számára is szerveznek felkészítőt, akik a mezőgazdálkodás mellett agroturizmussal foglalkoznának. A részvételi szándékot Bajkó Aliz falugazdásznál
a 0756-726-302-es telefonszámon vagy az office@szekelygazda.ro e-mail-címen lehet jelezni. Jelentkezési határidő:
november 12., ma, 16 óra. Az órákat személyes részvétellel
tartják, a helyszínről értesítik az érdeklődőket.

Lehet jelentkezni az állattenyésztő
és növénytermesztő tanfolyamokra

Állattenyésztőknek és növénytermesztőknek (Agricultor in
culturi vegetale şi crescător de animale) szóló akkreditált,
180 órás tanfolyamot indít az RMGE Maros szervezete. Az
érdeklődők a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti
székhelyén, illetve Kiss Miklós (tel.: 0787-828-403) valamint Sikó László (tel.: 0787-723-733) falugazdászoknál jelentkezhetnek.

Terápiás program Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány december 2–5. között négynapos terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. A felvétel
előzetes személyes beszélgetés alapján történik. A függőségi és önismereti programra november 26-ig lehet jelentkezni, a Maros megyeiek McAlister Magdolnát hívhatják a
0742-653-331-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Miniatűrben is igaz varázs

(Folytatás az 1. oldalról)
Kiadó, a csíkszeredai Bookart, Gutenberg és Pro Print, a
székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat, valamint az aradi Irodalmi Jelen Kiadó kínálatából válogathatnak az elkövetkező napokban.
– Hétfő délután tudtuk meg, hogy valamilyen formában
megtarthatjuk a vásárt. Két nap állt rendelkezésünkre,
hogy mindent előkészítsünk, és alkalmat biztosítsunk az
erdélyi magyar könyvekkel való tisztességes találkozásra
– mondta el lapunknak Káli Király István, a Romániai Magyar Könyves Céh elnöke. Szepessy Elődtől, a vásárt kísérő kulturális programok felelősétől megtudtuk, hogy a
nem online térben zajló, kiemelt rendezvények – a színházi
előadások és a gyermekkoncert – iránt ez alkalommal is
óriási volt az érdeklődés, pár nap alatt el is fogytak a – pandémia miatt korlátolt számban, a nézőtér befogadóképességének 30 százalékára árusított – jegyek.
Tömegre nem számítanak
– Sokkal kisebbek idén az elvárásaink, mint a járvány
előtti években, minden bizonnyal a megszokottnál kevesebb lesz a látogató. Igaz, a kínálat is szűkebb, hiszen minden kiadó kizárólag a saját kiadványait hozhatta el –
osztotta meg velünk vásár előtti gondolatait Trombitás
János, a Bookyard Kiadó vezetője, akinek standján megannyi tetszetős mesekönyv, foglalkoztató füzet, baba- és

keresztelőnapló mellett klasszikus házi olvasmányok is
szerepeltek.
A kolozsvári Polis Könyvkiadó asztalán olyan újdonságok is helyet kaptak, mint Gy. Dávid Gyula Adalékok a
bonchidai Bánffy-kastély építéstörténetéhez című, bővített
kötete, Kustán Magyari Attila tavaly kiadott Ébredők – Bevezetés az összeesküvés-elméletek világába című munkája,
vagy Virginia Sol idén megjelent ifjúsági regénye,
Az utolsó mesemondó.
– Rétegkönyveink vannak, így nem az a legfontosabb a
számunkra, hogy milyen sokan vásároltak a kiadványainkból
Erdély legnagyobb könyves rendezvényén, hanem az, hogy
tudjon rólunk a részt vevő közönség, láthassák a kínálatunkat
a vásárba látogatók. Itt most nem az a kérdés, hogy a pohár
félig tele van, vagy félig üres, inkább annak örülhetünk, hogy
egyáltalán van – összegezte az idei könyvünnephez való viszonyulását Kozma Csaba, a kiadó vezetője.
Ottjártunkkor, nyitás után pár perccel az első látogatók
is megérkeztek. A szervezett csapatok, iskolás osztályok
hosszú sora persze ezúttal elmaradt, de remélhetőleg a
könyvek világában magukat otthon érző marosvásárhelyiek közül sokan eljönnek a hét végén a várbeli kupolába.
Pénteken és szombaton délelőtt 10 órától este 7 óráig, vasárnap 10-től délután 2 óráig merülhetnek itt el a zöldigazolvánnyal rendelkezők az írott szó varázslatában.

November 14-e az a nap, amikor a világegyház
különösen a szegények felé fordul, hiszen ezen a
vasárnapon tartják a szegények 5. világnapját,
amelyet Ferenc pápa kezdeményezett. Nem véletlen, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez esik közel, mint ahogyan a főegyházmegyei
Caritas hagyományos gyűjtése is ezen a napon
lesz a nélkülöző, hátrányos helyzetű gyermekek
számára.

Az elmúlt évben, az idős és beteg testvéreink támogatására szervezett gyűjtés során 186.051 lej gyűlt össze,
amiért hálás szívvel mondok köszönetet minden adakozónak.
A járvány, mint betegség, közvetlen módon kevésbé veszélyezteti a kiskorú és ifjú nemzedéket, de közvetett
módon számos problémát okoz körükben. Kezdve az otthon tanulás akadályaitól, sok más nehézségen és nélkülözésen át egészen a családtagok, netán szülők elvesztéséig,
számos rászoruló, anyagiakban és lelkiekben hiányt szenvedő gyermeknek, fiatalnak van szüksége odafigyelésünkre és segítségünkre” – áll a többi között dr. Kovács
Gergely érsek körlevelében.
Adományozni november 14-én, vasárnap lehet a főegyházmegye templomaiban, majd a Caritas-székhelyeken, illetve
online
a
szervezet
honlapján
(https://caritas-ab.ro/segitek/).
Bankszámlaszám: IBAN: RO46 RNCB 0003 0015
6949 0006
Asociaţia Caritas Alba Iulia, CF 4562770
Colecta Sf. Elisabeta

Szent Erzsébet-gyűjtés a hátrányos helyzetű
gyermekek számára

Ez alkalomból Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke a híveket körlevélben szólítja meg,
amelyben Szent Erzsébet példáját állítja elénk, buzdítva,
hogy mind lelkileg, mind anyagiakkal álljunk a rászoruló
gyermekek, fiatalok mellé, hiszen szükségük van az odafigyelésünkre és a segítségünkre.
„Szent Erzsébet ünnepe üzenet a számunkra, figyelmeztetés, hogy mi magunk is próbáljuk tettekre váltani mindazt, amit példájából tanulhatunk. A legkülönfélébb
válságok által sújtott világunkban is törekednünk kell arra,
hogy saját nehézségeink, küzdelmeink mellett, ezek ellenére is, meglássuk mások gondját-baját, testi-lelki szükségét is.

RENDEZVÉNYEK

Jövő kedden zárul
a Harag György-emlékkiállítás

November 16. a vándorkiállítás megtekintésének utolsó
napja. Addig még érdemes felkeresni a marosvásárhelyi
Bernády Házat, ahol egy nagyon gazdagon dokumentált
plakát- és fotótárlat mutatja fel a nemzetközi hírű színházi
rendező, Harag György életművét, pályájának fontosabb
állomásait, marosvásárhelyi nagy előadásainak emlékeit.
A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezte Haragemlékév rendezvényei, melyek közül kiemelkedik ez a kiállítás, Románia, Magyarország, Szerbia azon jelentős
városaiban láthatók, ahol Harag György pályája során
maradandót alkotott. A munkásságát, életét bemutató két
átfogó kötet – az Át akarta ölelni az egész világot és az
Egy európai Kolozsváron – Marosvásárhelyen is kapható
a Gutenberg könyvesboltban.

Fafaragászati kiállítás

A Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében – a járványmegelőző intézkedések betartásával – tekinthető meg Duha László fafaragászati kiállítása
november 14-étől november 27-ig, naponta 9–13 óra között.

E.ON-vetélkedő egyetemistáknak
és mesterképzősöknek

A gázvállalat E.ON Energy Challenge 2022 címmel indít
vetélkedőt, amelyre egyetemisták és mesterképzősök
egyéni vagy csoportos jelentkezését várják december 20ig. A vetélkedő résztvevői egy megújuló energiával, energiahatékonysággal, hálózati hatékonysággal kapcsolatos

vagy szolgáltatói termékeket felsorakoztató innovatív projekttel nevezhetnek be, majd ezt kell bemutatniuk. A vetélkedő részletei a
https://energychallenge.eon-romania.ro/inscrie-te/ oldalon
találhatók. A cég 5000 eurót szán a nyertesek díjazására.

Karácsonyi kopogtatókat
készítenek

A Női Akadémia az Ügyes Kezű Nők kézműveskör hétfő
délutánonkénti tevékenységére várja azokat a hölgyeket,
akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. November 15-én, hétfőn a Divers
Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti
székházában 17-19 óra között karácsonyi kopogtatókat
készítenek Lajos Anna kézműves irányításával. A tevékenységhez szükséges kellékeket a szervezők biztosítják. A foglalkozáson kizárólag oltási igazolás
felmutatásával lehet részt venni, a helyek száma korlátozott, a részvételi szándékot a 0265-311-727-es telefonszámon, a Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro
e-mail-címen lehet jelezni, ahol bővebb információk is
igényelhetők.

Helyi termékek vására

November 19-én, jövő pénteken 8–19 óra között szervezik meg Marosvásárhelyen, a Rákóczi lépcső aljában az
immár hagyományossá vált helyi termékek vásárát. Marosvásárhelyen közel 5 éve kerül sor minden hónap harmadik péntekén a Local Farmers’ Market vásárra, ahová
a helyi termelők és kézművesek az évszaknak megfelelő
termékekkel várják a látogatókat. A tél közeledtével a novemberi vásáron lehetőség adódik feltölteni az éléskamrákat friss idényzöldségekkel, ízletes befőttekkel,
sajtfélékkel és hentestermékekkel, édességekkel, de különleges kézműves termékek, natúr kozmetikumok közül
is válogathatnak a vásárlók.
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Újabb pert vesztett Románia a luxemburgi törvényszéken

„Az igazi vesztes a román állampolgárok közössége!”

– Románia a saját külpolitikai tekintélyét rombolja,
amikor az európai polgári kezdeményezésekkel
szemben pereskedik, és rendre elveszíti ezeket a
pereket – jelentette ki szerdai sepsiszentgyörgyi
sajtótájékoztatóján Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) elnöke.

Elutasították a kolozsvári
Marianum leányiskola
visszaszolgáltatását
Izsák Balázs

Fotó: Mózes Edith (archív)

hogy kilábaljanak a folyamatos válságból?” – tette fel a költői
kérdést Izsák Balázs.
Az SZNT célja Székelyföld területi autonómiájának
a megvalósítása
„A Székely Nemzeti Tanács célkitűzése Székelyföld területi
autonómiájának elérése.
Alkotmányos eszközökkel, párbeszéd útján akarjuk ezt
megvalósítani. Maga a polgári kezdeményezés, amely a nemzeti régiók gazdasági emancipációját szolgálná, Székelyföld
esetén szintén az autonómia felé vezet. Közel másfél millió
európai polgár támogatja ezt a kezdeményezést, üzenetünk
Románia, Spanyolország, Olaszország és más államok, de az
Európai Unió felé is: konfrontáció helyett válasszuk a fejlesztés, az építés útját. Ennek a megértését gátolja nemcsak a többségi nacionalizmus, hanem a globalizmust támogató
»progresszív« ideológia is, amely tehetetlenségre kárhoztatja,
s a válságok megoldására képtelenné teszi az Európai Bizottságot. A pert Románia veszítette el, de az igazi vesztes a
román állampolgárok közössége. Ezzel szemben a Székely
Nemzeti Tanács ismeri a felfelé vezető utat” – jelentette ki
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés bizottságának
képviselője.
Ezzel párhuzamosan folytatják korábbi törekvésüket: intézményesíteni akarják a nemzeti régiók közösségét, és szövetségeseikkel is tanácskoznak. A közös stratégiáról Izsák Balázs
elsőként Tőkés Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnökével egyeztetett. A készülő jogszabálytervezet minimuma, hogy meghatározza és elismerje a nemzeti régiók fogalmát, és a közösségi jog alanyává tegye azokat, függetlenül
attól, hogy egyes térségeknek más-más a státusa saját országán belül – mondta újságírói kérdésre válaszolva az SZNT elnöke.
Az ügyről az SZNT közleményt is kiadott.

Nem lehet a járvány tartós lassulására
számítani

Az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek
számának visszaesése után a halálozások üteme is
csökkenni kezdett, de a hatóságok szerint nem
lehet tartós csökkenésre számítani, csak az átoltottság növekedése jelenthet védelmet a járvány következő hullámaival szemben.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) csütörtöki jelentése szerint az utóbbi 24 órában 5416-tal emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma: ez 40 százalékkal elmarad az
utóbbi két hét átlagától, és kevesebb mint harmada az október
19-én regisztrált csaknem 19 ezres csúcsnak.
Csütörtöki jelentésében a GCS 303 halálesetről számolt be,
ami 25 százalékos csökkenést jelent az utóbbi két hét átlagához képest. Maga a mozgóátlag is immár néhány napja csökkenő tendenciát mutat, miután az utóbbi két hétben már a napi
több mint 400 halálos áldozat számított átlagosnak.
A kórházakban kezelt koronavírusos betegek száma az
október végi csaknem 21 ezerről 16.588-ra csökkent, és
három hét után csütörtökön először szerepelt 1800-nál kevesebb, intenzív terápiára szoruló súlyos beteg a napi jelentésben.
A járvány negyedik hullámának tetőzése után azonban nem
lehet tartós csökkenésre számítani – figyelmeztetett csütörtökön Valeriu Gheorghita katonaorvos, a koronavírus elleni oltási kampány koordinátora.

Bűnügyi eljárás indult a csütörtök
hajnali kórháztűz kapcsán

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított
eljárást a rendőrség a ploieşti-i járványkórházban
csütörtök hajnalban kiütött tűz kapcsán – közölte az
Agerpres hírügynökséggel Mihaela Florescu, a Prahova megyei rendőrség szóvivője. A tűzben meghalt
egy 74 és egy 75 éves beteg, egy ápolónő pedig
égési sérüléseket szenvedett. Az esetet az ügyészség vizsgálja ki. A sérült ápolónőt a bukaresti
Floreasca kórházba szállították. (Agerpres)

Mózes Edith

A sajtótájékoztatón, amelyet az SZNT közösségi oldalán is
követni lehetett, elmondta, hogy 2021. november 10-én ítéletet hirdetett az Európai Törvényszék a T-495/19. számú, Románia kontra Európai Bizottság ügyben.
„Románia 2019. július 8-án – két hónappal a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének megkezdése után – megtámadta az Európai Bizottságot az unió
törvényszékén, kérve a nyilvántartásba vételről szóló határozat
megsemmisítését. Ezt a pert Románia elvesztette” – magyarázta az SZNT elnöke. Hozzátette: reméli, hogy a román
média szakít eddigi gyakorlatával, és nem titkolja el ezt a fejleményt, hiszen a romániai adófizetőknek jogukban áll tudni,
mire pazarolják a közpénzeket vezetőik.
A polgári kezdeményezést több mint 1,4 millió
EU-s polgár támogatta
A pereskedés idején a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést több mint 1,4 millió EU-s polgár támogatta aláírásával, és a megkövetelt hét helyett 11 országban
gyűlt a küszöbértéknél több aláírás. Eddig hét ország illetékes
hatóságai igazolták hivatalosan is a küszöbérték túllépését, ez
pedig az aláírásgyűjtés érvényességét jelzi.
A nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés lényege, hogy az EU tagállamai a gazdasági lemaradás
megszüntetését szolgáló kohéziós források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális jellegzetességeire
is.
Az EU-törvényszék negyedszer is elutasította
Románia keresetét
Az EU-törvényszék az ítélettel kapcsolatos sajtóközleményében a közvélemény tudomására hozza: „… elutasítja Romániának a »Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a
regionális kultúrák fenntarthatóságáért« elnevezésű javasolt
polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről szóló bizottsági határozattal szembeni keresetét”.
A polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban ez a Romániából indult negyedik per, amelyet az ország vesztes félként zár
le. Két perben a Bizottság melletti beavatkozóként volt pervesztes, kettőben pedig felperesként.
„A mi számunkra a kérdés, hogy ebből tanulnak-e valamit
Románia kormányai és a román politikai osztály? Tanulnak-e
valamit abból, hogy a presztízsveszteséggel Románia külpolitikai tekintélyét rombolják, és felébred-e bennük a szándék,

Ország – világ
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Az oltásparancsnok egy magánvállalkozók által pénzelt tájékoztatási karaván útnak indítása alkalmából beszélt arról,
hogy a téli időszakban az emberek még több időt fognak
együtt tölteni zárt térben, illetve az iskolák újranyitása, a mobilitás növekedése miatt is arra lehet számítani, hogy a fertőzés terjedésének üteme nem fog annyira visszaszorulni, mint
a nyári időszakban, viszonylag magas szinten stabilizálódik,
vagy ismét emelkedni fog, márpedig Románia jelenlegi 43
százalékos átoltottságával meglehetősen védtelenül áll a járvány következő hullámaival szemben.
Gheorghita szerint naponta több száz áldozatot követel a
félretájékoztatás, a vakcinával szembeni bizalmatlanság, a társadalom bénultsága, ezért elsősorban mentalitásváltásra, a közösség túlélési ösztönének felrázására, szolidaritásra van
szükség. Az oltásparancsnok szerint arról próbálják meggyőzni az embereket, hogy bízzanak orvosaikban, és használják az egyedüli rendelkezésükre álló fegyvert – az oltást –,
amely lényegesen csökkenti a súlyos megbetegedés vagy a
halál kockázatát.
A 19,3 milliós Romániában eddig 7 millió 372 ezer ember
kapott legalább egy oltást. Az uniós zöldigazolvány bevezetésének tulajdonított gyors növekedés után az utóbbi két hétben ismét csökkenő tendenciát mutatott az oltakozási
hajlandóság. Az utóbbi héten átlagosan napi 32 ezerrel emelkedett a beoltottak száma. (MTI)

A legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az egykori kolozsvári Marianum katolikus leánynevelő intézet épületeinek a visszaszolgáltatását. A szerdán
kimondott ítélet kivonatát csütörtökön tették közzé a
legfelsőbb bíróság honlapján. A bíróság megalapozatlannak találta és elutasította a kolozsvári Szent
Mihály római katolikus plébánia fellebbezését az elsőfokú hasonló ítélet ellen. A legfelsőbb bíróság azt
is elutasította, hogy a plébánia alkotmányossági kifogása alapján az alkotmánybírósághoz forduljon az
ügyben. Az egykori Marianum leánynevelő intézet
épületeiben ma a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) Bölcsészkara működik. (MTI)

A jegybank emelte
az inflációs prognózisát

A Román Nemzeti Bank 1,9 százalékponttal, 7,5
százalékra emelte az idei év végi inflációs előrejelzését, a jövő évi prognózist is 2,5 százalékponttal,
5,9 százalékra növelte. A központi bank csütörtökön
tette közzé legújabb inflációs jelentését, amelyben
közölte, hogy decemberben 7,5 százalék fogyasztói
árindexre számít az augusztusban közölt 5,6 százalékhoz képest. Rámutattak, hogy a szeptemberi
gyors emelkedést követően az energiaárak ideiglenes hatósági rögzítésének köszönhetően az infláció
lassulni fog, ezért számítanak év végére 7,5 százalékos növekedésre. Áprilisban, amikor az árrögzítések hatályukat vesztik, arra számítanak, hogy az
infláció átmenetileg ismét növekedni fog, és 2022
második negyedévében eléri a 8,6 százalékot, ami
várhatóan a csúcsot jelenti. (MTI)

Csökkent a reálbér értéke
szeptemberben

Csaknem másfél év után csökkent az infláció figyelembevételével számolt reálbér értéke, amely szeptemberben 0,4 százalékkal volt kisebb a tavalyi
kilencedik hónaphoz képest – közölte csütörtökön az
országos statisztikai intézet. Szeptemberben 5732
lej volt a bruttó átlagbér és 3517 lej a nettó átlagbér.
Tavaly szeptemberhez képest a nettó átlagbér 5,9
százalékkal volt magasabb, ugyanakkor az inflációval kiigazított reálbér értéke 0,4 százalékkal csökkent. A legmagasabb nettó átlagbér, 8578 lej az
információtechnológiai ágazatban volt, a legkisebb
nettó átlagjövedelmet, 1929 lejt a vendéglátóiparban
jegyezték. Legutóbb tavaly áprilisban csökkent a reálbér értéke éves összevetésben, akkor 0,5 százalékkal esett vissza 2019 áprilisához mérten. (MTI)

Árnyaltabb besorolás

(Folytatás az 1. oldalról)
A tanfelügyelőség ugyanakkor azt tanácsolja a tanintézményeknek, hogy kérjék a tanszemélyzet jelenlétét az
iskolákban, óvodákban, és a távoktatást is onnan szervezzék meg. Helyenként ugyanis azért mondtak le a jelenléti oktatásról, hogy az oltást visszautasító
pedagógusok elkerüljék az ingázást.
Sajnos a tanfelügyelőség adatai szerint többségében
a megye magyar tannyelvű vidéki iskoláiban, óvodáiban
kellett online oktatással kezdeni a szünidő utáni időszakot, mert a tanszemélyzet és a kisegítő személyzet beoltottságának aránya nem érte el a 60 százalékot. Mivel
a követelményt az Egészségügyi Világszervezet irányelvei szerint nemsokára 70 százalékra emelhetik, ha
nem történik valamilyen változás, továbbra sem reménykedhetünk abban, hogy megnyílnak a diákok számára ezek a tanintézmények. Holott a vizsgák előtt álló
végzőseinknek a jelenlegi helyzet egyáltalán nem kedvez, és ronthatja az átlagosnál valamivel gyengébb
eredményeket is.
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A Facebook ítélőszéke előtt

Igazságos-e a Szamosközi-ügy?

Egy hónappal ezelőtt még
sokan nem ismerték Szamosközi István nevét, azonban
nem olyan régen kiszivárgott
egy videó, amiben a Pszichológia és Neveléstudományok
Kar professzora trágárul beszél. Ezt követően pedig elaz
ilyenkor
kezdődött
megszokott kutakodás, és
más dolgokról is – mint például a diákok megfélemlítése
– lekerült a lepel. Egy felmérés alapján számos egyetemi
oktató elítéli Szamosközi viselkedését, ezen oktatók
közül a legtöbben a kolozsvári
Babeş–Bolyai
Tudományegyetemen tevékenykednek.
Igen, tagadhatatlan, hogy
Szamosközi István nagyot tévedett, nem is egyszer. Viszont az elmúlt években,
évtizedekben számos eredményt ért el, és tudását nem
lehet megkérdőjelezni. Idő- Dr. Seer László
közben Szamosközi Istvánt Volt egy fura karizmája. Olyan volt, gyültem én is azzal a sok mizériáfelfüggesztették tisztségéből. mint egy father figure, akire fel val, amivel ez az ember a minden-

Nagy-Bodó Szilárd

A tapasztalat az, hogy Szamosközi István fölött sokan pálcát törtek, meg sem hallgatva a másik
oldalt, nem nézve a professzor érdemeit. Természetesen a rossz hírek
mindig érdekesebbek. De az érem
másik oldalát is vizsgálni kell, csak
így állhat össze a teljes kép. Összeállításunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a helyzet mindkét oldalát.
Dr. Seer László, a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának oktatója, a
Pszichológia és Neveléstudományok Kar volt hallgatója: Megvoltak a katonái, a többiekkel
felmosta a padlót!
– Én bíztam Szamosköziben elsőévesen. Egyéniségnek tartottam.

lehet nézni, még ha néha „jól meg
is verte a családot”.
2002 októberének elején elsőévesként ott ültem az első előadásán, és hüledezve röhögtünk,
amikor az évfolyam bemutatkozása közben az egyik lánytól (aki
szőke volt), azt kérdezte, hogy
„neked ott lent is szőke?”. Egy
időben a poénjait még fel is
írtam, mert volt egypár jó poénja.
Akkoriban nem volt MeToo,
ennek ellenére a legtöbben mégis
éreztük, hogy ez nem az a szint,
ami belefér az egyetemi keretbe.
A minden szépet és jót megsemmisítő nihilizmusát is érteni véltem, bár az oka nem volt tiszta
sosem.
Aztán úgy alakult, hogy másodéven kiszemelt magának engem. Diákszenátorként hirtelen beláttam a
színfalak mögé, miközben elve-

Teljesen
megújult
a marosvásárhelyi
Beszterce utca

Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala Közterület-kezelő Igazgatóságának intézkedései nyomán
idén ősszel teljesen felújították a
Beszterce utcát.

napokban foglalkozott az egyetemi
politika keretében. Én is az eszköze
voltam, mint sok mindenki. Nyilván
azonnal repültem volna, ha nem az
lett volna, amit ő akar.
Az alaphangulat az volt, hogy
minden körülötte forgott, és mindenki jól be volt félemlítve. A félemlítés nyilvános megszégyenítéssel és üvöltözéssel zajlott. Én
is kaptam belőle néhányszor.
Volt emberarca is. Akit tolt előre,
annak látványosan segített, és nagyon keményen jutalmazott. Aki
feltétlen hűséges katonája volt, az
látványosan és gyorsan haladt előre.
Ennek volt ára is természetesen.
Sokan hagyták ott azt a kívülről
csillogó-villogó, de belülről borzasztóan nyomasztó helyet, de nem
azért, mert nem bírták az iramot,
hanem mert a szürreális diktatúráját
nem bírták.

A munkálatok során teljesen
megújult az aszfaltburkolat, továbbá a járdák, valamint a fák körüli ágyások is. A következő
időszakban az önkormányzat szakosztálya facsemetéket ültet az üresen maradt helyekre. Újrafestették
a közúti és a parkolóhelyek jelzéseit. A felújítási munkálatok összértéke 260.000 lej, amelyet a helyi
költségvetésből fedeztek.
A bel- és külkapcsolati osztály

Én akkor döntöttem el, hogy
visszakérem az egyéni autonómiámat mint diák, amikor a bankettünk
előtt egy mondvacsinált balhéval
teljesen szétverte az évfolyam hangulatát és néhány diák önbecsülését. Olyan hangulatú bankettet
senkinek nem kívánok. Utólag
megszépült ez az emlék is, de még
emlékszem az arcokra.
Aztán a 2005 őszén megrendezett mesteri szóbeli felvételin szürreális jelenetek közepette felmosta
velem a padlót, mert rájött, hogy
már nem a teljhatalmú uram. Elmentem a meleg éghajlatokra 10
percen keresztül, de még egy orálist
is beígért nekem. Üvöltözés közben
a nyálán átsütött a nap. Az egyik bizottsági tag a fejét is az asztal alá
bújtatta, annyira szégyellte magát.
Kihúztam a pendrive-ot a laptopból,
és elhagytam a termet. Az egész
épület hallott mindent. Mindenki
engem nézett, ahogy kisétálok az
épületből. Többet arrafele sem mentem.
Utoljára 2006ban üzent nekem
egy volt évfolyamtársam által, miután elolvasta egy
akkori blogbejegyzésem, ami nagyon
nem
tetszhetett neki. Az
üzenete ez volt,
hogy úgy „megereszt”,
hogy
„többé nem lesz
ember belőlem”.
Ma már tulajdonképpen röhögök ezeken. Most
sem azért írtam
ezeket le, hogy
ítélkezzek. Ítélkezzen rajta, aki
akar. Én alaposan Boni Zsuzsánna
megismertem, ami nekem elég volt.
Ha nem lenne Szamosközi, valószínűleg pszichológus lennék. Jó pszichológus! Tehetséges voltam
benne. Így is jó, sőt! De kellett
hozzá 12 év.
Maga a tény, hogy ez az ember
még mindig ugyanazt műveli, mint
15 éve, számomra felvet néhány
kérdést az etikai ügyek jelentésével
és kivizsgálásával szemben. Úgy
tűnik, sok volt a cinkosa az évek
során.
Üdvözlöm a felfüggesztés hírét,
mert úgy gondolom, hogy az egyetem nem az a hely, ahol egy tanár
így viselkedhet, mint ahogy Szamosközi István az elmúlt 20 évben.
Ugyanakkor fontosnak tartom,
hogy ne a nagytömegek, hanem az
egyetem etikai bizottsága mondjon
ítéletet az ügyében.
Boni Zsuzsánna, a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Pszichológia és Neveléstudományok
Karának volt hallgatója: Nem a Facebook kellene legyen a bíró!
– Az, hogy Szamosközi István
tanár úr nem odaillően fejezte ki
magát az internetre felkerült videóban, az kétségkívüli, egyáltalán
nem azt állítom, hogy ezt így kell
tenni, azonban ettől még nem kellene a közutálat tárgyává váljon. Én
azt érzem igazságosnak, hogy az
érem mindkét oldalát nézze meg

ilyenkor az ember, mielőtt szélsőségesen elítéli, hogy nem az egyetemen van a helye. Nem félelemből
állok ki mellette, hanem azért, mert
évfolyamfelelős tanáromként első
kézből tapasztaltam, hogy minden
erejével azon fáradozik, hogy a legjobb pszichológusjelölteket engedje
útjára az egyetemről. Természetesen én sem panaszkodás vagy mérgelődés nélkül jártam ki az
egyetemet, volt, amikor épp miatta,
volt, amikor más tanár miatt, de
volt, hogy éppen a tanügyi rendszerben, a tananyagban vagy egy
diáktársamban csalódtam. Tegye fel
a kezét, aki kijárt egy egyetemet, és
nem ment át ugyanezeken! Az ítélje
el őt, aki még sosem káromkodott
egy-egy gyengébb vagy éppen erősebb pillanatában. Itt egy olyan professzorról beszélünk, aki időszaktól
és napszaktól függetlenül segített az
államvizsga-dolgozataink megírásában, még akkor is, hogyha nem ő
volt a felkészítő tanár. Mindent
megtett azért, hogy az egyetemi si-

kereink csakis attól függjenek, hogy
mi tanulunk-e, és azért azt se felejtsük el, hogy nélküle nem lenne magyar pszichológusoktatás Romániában. Hogy halálra idegeskedteme magam az első, vele való vizsgám
előtt? Persze. Aztán rájöttem, hogy
ha a diák átmenő jegyet szeretne
kapni, akkor arra csak egy út van:
tanulni rendesen. Pontosan emiatt
a mai napig ezek az anyagok azok,
amelyek a leginkább megmaradtak
bennem. Azt végképp nem tartom
elfogadhatónak, hogy ez a botrány
így kellett kirobbanjon, és most
olyan emberek is elítélik, akik
sosem találkoztak vele, hiszen
könnyű igazságosztó Facebookhuszárként eldönteni egy félperces
videó alapján valakinek a sorsát.
Nem tagadom, nekem is időre volt
szükségem elsőévesként megszokni a nyers stílusát, de utána a
legnagyobb csodálattal álltam a tudása előtt és a legnagyobbakat nevettem a beszólásain. Azokról a
burkolt beszólásokról és kedvezményezésekről – itt most nem Szamosközi Istvánra gondolok, hanem
más oktatókra –, melyek a diákot
csak kínos és kellemetlen helyzetbe hozzák, senki nem beszél,
mert nem kézzelfoghatóak, és egy
etikai szabályzat sem tiltja őket
közvetlenül. Pedig ezekből is van
épp elég.
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Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja

Komán János

(Folytatás november 5-i
lapszámunkból)
Már októberben egyre gyakrabban beszélnek a Wekerle-féle koalíciós
kormány
végnapjairól.
Maros-Torda vármegyében is meggyengült a támogatottsága, mivel „a
labanccá változott” Kossuth Ferenc
kormánytag helyett Justh Gyulát
tartották az igazi 48-as függetlenségi párt képviselőjének. Kossuth
„labancai” között sorolja föl a helyi
sajtó dr. Bernády György polgármestert is. (157) 1910 februárjának
első hetében arról beszélnek a helyi
lapok, hogy a királyi Koronaügyészség határozata véget vetett a
két évig tartó, dr. Nagy József- és
Erősdy-féle politikai pernek, és a
méltatlanul elítélt vádlottakat fölmentették. (158) 1910. január 17-én a
megbukott
Wekerle-kormányt
Khuen-Héderváry kormánya váltotta fel, mely a nemrég megalakult
Nemzeti Munkapárt támogatását élvezte. Már arról is hírt adnak a
lapok, hogy talán Erősdy Sándor
lesz Maros-Torda vármegye főispánja, ami ellen gróf Bethlen István
országgyűlési képviselő, Désy Zoltán államtitkár és Gál Sándor országgyűlési képviselő az új
miniszterelnöknél tiltakoztak. (159)
Maros-Torda Vármegye Független
Autonóm Pártja március 3-án a Teleki Téka olvasótermében gyűlést
tartott. A párt vezetősége táviratilag
arról értesítette a miniszterelnököt,
hogy „méltóztassék odahatni, hogy
a vármegyei közigazgatás élére,
mint főispán, Erősdy Sándor kerüljön.” (160) A határozat ellen egyes fővárosi
lapok,
Maros-Torda
vármegye ellenzéki politikusainak
hatására, ismét Erősdy darabontságáról kezdtek pletykálni, holott
Erősdyt annak idején a vármegyei
közgyűlés egyhangúlag hozott határozat alapján arra kérte, hogy
folytassa hivatali állását. Vozáry királyi biztostól nem fogadott el alispáni illetményt, egyszerűen ráírta a
kiutalás hátlapjára, hogy „törvénytelen lévén, nem fogadom el.” (161) A
Pesti Hírlap március 13-án közölt
tudósítása
végén
megjegyzi:
„Erősdy Sándor ellen a megyében
politikai hadjárat volt, és ennek ellenében helyezi őt most gróf
Khuen-Héderváry belügyminiszter
a vármegyei főispáni székbe.” A
vármegye törvényhatósági bizottsága közgyűlést hívott össze, melynek első pontjaként szerepelt az új
főispán beiktatása, viszont a második pont – a közigazgatási bizottság
jelentése Erősdy Sándor és dr. Nagy
József fegyelmi ügyéről – egy újabb
ellenállási megmozdulás előkészítéséről beszélt, amit Köllő Ignác
alispánnal, a menesztett főispán hívével hoztak összefüggésbe. (162)
Úgy tűnik, hogy a vármegye polgárainak többsége és a helyi lapok
örömmel nyugtázták Erősdy kinevezését.

„A belügyminisztérium vezetésével megbízott magyar miniszterelnököm előterjesztésére Erősdy
Sándor volt vármegyei főjegyzőt
Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely szabad királyi város főispánjává kinevezem.
Kelt Bécsben, 1910. évi április
13-án
Ferencz József s.k.
Gróf Khuen – Héderváry Károly
s.k.” (163)
A Napló napilap a többi között a
következőképpen méltatta az új főispánt:
„Az a rokonszenv és tisztelet,
mely Erősdy személyét általánosan
körülveszi, továbbá az új főispán
magasrendű egyéni kvalitásai: mind
erős biztosítékai az óhajtott békének és rendnek.” De megjegyzi
egyik következő lapszámában,
hogy „(…) a főispáni szék ilyetén
módon való betöltése nem kelt minden vonalon ujjongó örömöt.” (164)
A polgármester sem örülhetett. Dr.
Bernády György betegséget jelentett be, és „rövidebb-hosszabb
időre” szabadságra ment. Távozása
óvakodó magatartásáról beszélt,
amiről a későbbiek során is hasonlóképpen bizonyított. A vármegyei
ellenzék bizottságot hozott létre,
mely Erősdy kinevezését kifogásolta. Köztük volt ifj. Ugron Gábor
is, valamint Bethlen István gróf,
Désy Zoltán, Urmánczy Nándor, dr.
Gál Sándor képviselők, akik felhívást bocsátottak ki, melyben ellenállásra szólították párttársaikat. (165)
Az ellenzéknek nehéz csatára
kellett fölkészülnie egy olyan személlyel szemben, akiről mindegyre
hasonló sorokat olvashattak a vármegye polgárai:
„(…) a főispánná kinevezett
Erősdy Sándor nagystílű, egyéni kiválóságát, okosságát, páratlan igazságszeretetét, kiváló közigazgatási
tudását, erélyességét, éles elméjének nemes felfogását, végtelen jóindulatát letagadni nem tudják, sőt
ezek a motívumok feléje fordítják a
rokonszenv nemes érzésének minden melegségét azokban, kik a legkisebb mértékig is becsületesen
gondolkodnak.” (166)
Erősdy és Melha Waldemár államtitkár április közepén meglátogatták Köllő Ignác alispánt és
Bernády polgármestert. Április 16ára Bernády polgármester a városi
törvényhatósági tagokat értekezletre hívta, melyen megbeszélték
Erősdy Sándor főispáni beiktatását.
Az ellenzék részéről ifj. Ugron
Gábor a következő indítványt tette:
„Tiltakozzunk a kinevezett személye ellen, s ennek külsőleg úgy adjunk kifejezést, hogy az installáció
előtt vonuljunk ki.” (167) Az értekezleten született döntés szerint április
26-án, kedden délelőtt 11 órakor a
vármegyénél és 12 órakor a városházánál tartják meg a főispán beiktatását. Erősdyt, a februárban
megalakult Nemzeti Munkapárt
kormánya által megválasztott főis-

pánt a vármegyei Nemzeti Munkapárt támogatta, de a párt városi elnöke, dr. Bernády György
tartózkodóan viszonyult Erősdy kinevezéséhez. A Justh Gyula-féle
48-as függetlenségi pártiak úgy határoztak, hogy a főispán installációja ellen semmiféle akadályt nem
gördítenek, de a Nemzeti Munkapártnak politikai ellenfelei lesznek.
(168)
Április 19-én Maros-Torda vármegye rendkívüli közgyűlést tartott,
melyen
szavazás
alá
bocsátották a főispán beiktatását.
109 bizottsági tag a beiktatás mellett, 108 a beiktatás ellen foglalt állást. Ezek a számok arról beszéltek,
hogy nehéz hónapok vártak a számtalanszor méltatott főispánra. (169)
Désy Zoltán államtitkár, a Kossuth
Ferenc-féle 48-as függetlenségi párt
képviselője kijelentette, hogy ír a
kormányhoz a kinevezés visszavonásáért. (170) A szavazást követő
napon Erősdy Sándor és Bernády
György Budapestre utaztak, hogy a
belügyminiszterrel találkozzanak.
(171)
Bernády György április 24-én
meghívót tétetett közzé a főispáni
beiktatásra. (172) A főispánt, aki Budapestről előkelő, fényes kísérettel
érkezett, „(…) a megye határain
belül elsőnek Marosugrán üdvözölték. Itt született, itt ringott bölcsője,
s most itt kezdődött meg diadalútja
is. A berobogó vonatot fehérruhás
leányok bokrétás serege, s a református egyháznak és a községi képviselőtestületnek küldöttsége várta,
riadó éljenzéssel és szónoklattal köszöntve a főispánt.” (173)
Marosvásárhelyen a vármegyei
autonómiapárt elnöke, Matskássy
István, gróf Teleki Sámuel, báró
Kemény Kálmán, Köllő Ignác alispán kocsisoros kíséretével fogadta
a nagy népszerűségnek örvendő főispánt az éljenző polgárság. A vármegyei beiktatáson, az eskütétel
után elhangzott, mesterien, klasszikus tömörséggel megfogalmazott
székfoglaló beszédében, melyet a
Napló április 28-án egészében közölt, békét hirdetett, törvénytiszteletet, az adminisztráció céltudatos
kezelését, a politikai meggyőződés
tiszteletben tartását, és azt, amivel
tekintélyét megalapozta, és amit
nyomatékosan kijelentett: „Politikai
hitvallásom abból áll, hogy a
munka embere vagyok.” A városi
beiktatáson Bernády György polgármester, akinek már régebbről ismert volt Erősdyvel szembeni
óvatos vagy épp ellenszenves magatartása, nem vett részt. A város
vezetőségét Hofbauer Aurel alpolgármester képviselte. A városi beiktatáson a jelen lévő bizottsági tagok
előtt dr. Marthy Ferenc II. aljegyző
a polgármester-helyettes felszólítására felolvasta az állandó választmány indítványát, mely azt
javasolta, hogy fogadják el a kormány kinevezését. Erre dr. Bedő
Sándor indítványában kijelentette,
hogy a főispán kinevezésével a
város nyugalmát, fejlődését ve-

szélybe sodorták, és ezért ezt a kinevezést nem támogatja. Hofbauer
polgármester-helyettes elrendelte a
szavazást. A többség elfogadta azt,
hogy Erősdy a városnak is főispánja
legyen. Nemsokára megérkezett a
főispán és népes kísérete. Az eskütétel utáni beszéde, melyet a Napló
április 28-án egészében közölt, a
városok feladatáról, Marosvásárhely fejlődéséről, a tisztviselőkről,
a jövő feladatairól és a polgármesterről szólt. Kiemelte: „Kötelességkell
elismernie
szerűen
mindenkinek, hogy a város dicsőséges megújhodása, a korszakos alkotások egész sorozata a város
érdemes polgármesterének, dr. Bernády Györgynek a nevéhez fűződik.” (174) A polgármester dicséretét
még négy többszörösen összetett
mondatban folytatta. A hírlaptudósítások szerint a polgármester inkább a Désy–Bethlen-féle politikai
vezetők felé hajlott, akik mindent
megtettek azért, hogy Bernádyt
szembeállítsák Erősdyvel. (175) A
Bernády által alakított marosvásárhelyi Nemzeti Munkapárt vármegyei szervezését Erősdy vette át,
ami talán újabb feszültségkeltő
lépés lehetett a két vezető személyiség között. (176) Erősdy igyekszik
baráti viszonyt fenntartani a polgármesterrel. Ezt az állítást az is bizonyítja,
hogy
Bernády
képviselő-jelölését támogatta a
város II. választási kerületébe, és ő
viszi Csontos Olivér pártelnökkel
ezt a hírt a minisztériumba, ugyanakkor Bernády visszaléptetése érdekében is küldöttséget menesztett a
város. Végül Bernády lemondott jelöltségi szándékáról. (177) A marostordai küldöttség fővárosi hivatalos
látogatásakor az igazságügy-miniszter, dr. Székely Ferenc kiemelte,
hogy 46 éve működik a köztisztviselői pályán, de soha igazságtalanabb ügyet nem ismert az
Erősdy-ügynél. A volt belügyminiszter, Andrássy Gyula is rehabilitálta Erősdyt, azt nyilatkozta, hogy
Erősdyt politikai magatartása dacára gentlemannek tartja. (178) Úgy
tűnt, hogy a főispán megszilárdult
tekintélyét egyelőre az ellenzék egy
része is fontolóra vette, de a Désy–
Bethlen-klikk törvénytelennek tartotta a miniszteri kinevezést, és
átutalta a vármegyei közgyűléshez.
Gróf Teleki Sámuel, a Nemzeti
Munkapárt gernyeszegi kerületének
képviselőjelöltje programbeszédében, melyet levélként közölt, a következőképpen nyilatkozott:
„Rendre, nyugalomra, komoly s
becsületes munkavégzésre lehet kilátásunk a megyei életben Erősdy
Sándor főispán vezetése alatt.” (179)
Teleki jól ismerte, és tisztelte
Erősdyt, akiről többször is kijelentette, hogy a munkaszeretet embere,
és már gyakornokként, aljegyzőként és a későbbi közigazgatási tevékenységében
is
kiváló
munkabírásával számtalanszor szerzett elismerést magának. Erősdy,
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aki törvényismeretével is tekintélyt
szerzett a vármegye tisztikarában,
nem hagyta büntetetlenül legközelebbi munkatársait sem, ha azok tévedtek. Egy ilyen eset volt dr.
Szenner József aljegyző felfüggesztése, aki hivatali állásának fölhasználásával politizált, amit egy
korábbi törvénycikk megtiltott. (180)
A Nemzeti Munkapárt Maros-Torda
vármegyében 1910. május második
felében választásokra készült. Marosvásárhely II. kerületének munkapárti képviselőjelöltje dr. Székely
Ferenc igazságügy-miniszter volt,
akinek fogadásánál május 23-án
sem a város, sem a tábla, sem a törvényszék nem tisztelgett (181), ez
pedig elég beszédes magatartás volt
az egykori koalíciós kormány hívei
részéről, akik között elsősorban
Désy, Bethlen, Ugron, Urmánczy
nevét kell megemlítenünk. A választások előtt több törvénysértés
miatt kellett a főispánnak intézkednie. Például föl kellett függesztenie
Körössy József nyárádszeredai főszolgabírót, aki arra biztatta a lakosokat, hogy kövekkel, tojásokkal
dobálják meg a képviselőjelölteket,
többek között gróf Teleki Sámuelt
és báró Bánffy Endrét.(182)
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CDLXXXVIII.)
Kiss Székely Zoltán

Lassan búcsút intenek az ágaknak a lombok, kevesebb szén-dioxidot fognak néhány
hónapig megköti a Kárpát-medence fái.
Lassan búcsút int a világ a széniparnak,
kevesebb pénzt fog kapni az olaj- és gázipar,
2030-ig 30%-kal csökkenti a metánkibocsátásokat több mint 100 ország. – Fogadkozások. Október 31-én kezdődött az ENSZ 26.
klímacsúcsa Glasgow-ban. Vajon az országok
növelik-e az éghajlatvédelmi vállalásaikat, s
betartják-e azokat?
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) állítása szerint a hidrológiai ciklus
felgyorsulásának következtében a szélsőségek
irányába eltolódó csapadéktöbblet és a csapadékhiány egyre jelentősebb kockázatot jelent.
Az IPCC megalakulását 1988-ban (az
ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP)
és a Meteorológiai Világszervezet (WMO)
kezdeményezte. Célja, hogy értékelje és öszszefoglalja az emberi tevékenység által kiváltott klímaváltozással kapcsolatos kutatási
eredményeket. Saját kutatást nem végez…
De riaszt Dél-Európa egyes területein akár
14-szer rosszabb lehet az aszályhelyzet, mint
az eddigi legrosszabb történelmi aszályos
időszak. És dicsekszik: (…) az év minden
napján azon dolgozunk, hogy a legjobb
elérhető tudományos információkat közöljük
közérthetően a szélesebb társadalommal,
rávilágítva az általunk okozott környezetiéghajlati problémáinkra, és arra, hogy a
megoldás is a mi kezünkben van.
Felborítottuk a Föld energiamérlegét, a
nettó zéró kibocsátás a kiegyensúlyozás
kulcsa – érvelnek. – Az energiamérleg
legalább 1970 óta nincs egyensúlyban, az
éghajlati rendszer több energiát nyel el, mint
amennyit visszaver, illetve kibocsát. (…)
Minél előbb érjük el a nettó nulla kibocsátásokat, annál előbb fog csökkenni a légköri
üvegházgáz koncentráció, és vele együtt a
felmelegedés is.
Csakhogy a globális felmelegedés és az az
ellen való lehetséges védekezés témája elképesztően egyoldalúvá vált, s egyetlen paradigma vette át az uralmat a közéletben, s ami
még riasztóbb, a globális döntéshozók köreiben is.
Ez az egyetlen lehetséges, elfogadott,
szinte már megkövetelt értelmezés pedig a
következő: az emberiség sorsát veszélyeztető
globális felmelegedés oka kizárólag az antropogén, tehát nem a természet, hanem az
ember által kibocsátott CO2 növekvő menynyisége. Vagyis az emberi CO2-kibocsátást
drasztikus módon csökkentenünk kell, egészen a nulláig, s így talán megmenthető lesz
az élet a bolygónkon.
Ettől lényegesen eltérő tudományos elképzelések is léteznek, amelyek próbálnak is
nyilvánosságot teremteni nézeteiknek. Vajmi
kevés sikerrel.
Mert a ma szinte egyeduralkodó nézet mellett állnak ki, álszenteskedően, a nagyhatalmak vezetői s a globális intézmények
egyaránt.

António Guterres ENSZ-főtitkár kijelentette, hogy az IPCC „jelentése vörös kód az
emberiség számára. A vészharangok fülsiketítők, a bizonyítékok cáfolhatatlanok.”
Nos, a bizonyítékok cáfolhatatlansága
ebben a tudományos témában egyszerűen
nem igaz.
Szarka László akadémikus, a téma szakértője írta nemrég, hogy a CLINTEL (Klímaintelligencia)
nevű,
tudósokból,
mérnökökből álló kilencszáz fős (!) nemzetközi csoport már 2019-ben arra hívta fel az
ENSZ főtitkárának figyelmét, hogy nincs klímavészhelyzet. A klímaváltozásnak egészen
más tudományos magyarázatai is lehetségesek, amelyek főként arról szólnak, hogy a
globális felmelegedést nem az antropogén,
tehát emberi károsanyag-kibocsátás okozza,
hanem természeti, kozmikus folyamatok,
bolygónk mozgásának, forgásának alakulása,
főként a Nap sugárzásának a változásai, tehát
olyan okok rejlenek a háttérben, amelyekre
az embernek semmilyen ráhatása nincs.
Jut eszembe erről az egyoldalú „tudományos” riogatásról, magáról az áltudományosságról: 1968. november 12-én Susan
Eperson 24 éves biológia szakos tanárnő az
USA Legfelsőbb Bíróságánál elérte, hogy töröljék Arkansas állam 1927-es törvényét,
amely tiltotta az evolúció tanítását. Ez volt az
utolsó „majomper”. Vajon az utolsó-e?
Van szennyezés, van felelőtlen emberi magatartás a világban, ó, de mennyi!
Vannak, voltak és lesznek helyes lépések a
környezet- és természetvédelem területén.
Hogy csak a november középének eseményeit említsem fél évszázad távlatában:
1972. november 16.: párizsi egyezmény a
világ kulturális és természeti örökségének
védelméről.
1979. november 13.: genfi egyezmény a
nagy távolságra jutó, országhatárokon
átterjedő levegőszennyezésről.
1988. november 14.: az Antarktisz békés
felhasználásáról szóló ENSZ-határozat.
Ha a nagyhatalmak betartanák a
szerződéseket, ha nem csak fogadkozások
hangzanának el a klímacsúcsokon…
…Nos, akkor sem tudnánk megállítani,
még csak lassítani sem azokat a globális
folyamatokat, amelyek bizony időről időre
kedvezőtlenebb körülményeket teremtenek
az emberiség gát nélküli „tovább
fejlődésének”, a fenntartható fejlődésnek.
Ma már fenntarthatóságról beszélünk: a jelenlegi állapotok fenntarthatóságáról.
Tény: nem tudja az emberiség garantálni a
fogyasztói társadalom életszínvonalának
fenntarthatóságát, mert az nem tőle függ.
A Föld évmilliárdos történetében voltak s
lesznek jégkorszakok és felmelegedések.
Olyan több millió éves változások, amelyek
meghaladják az emberi faj történetiségét.
Voltak óriási fajkihalások, s evolúciós
folyamatok során kialakuló új fajok sokasága
foglalta el a kihaltak helyét.
A Homo sapiens szétszórt jó néhány invazív fajt a bolygónkon, s ez geológiai léptékben rövid távon, emberi lépték szerint
hosszú folyamatként, a biodiverzitás ellen

„…Bús ködökből búcsút int az erdő, mint egy vöröshajú tündérleány”

Teleki Sámuel fegyverinventáriuma 1805-ből a 2021-es Egy a Természettel Világkiállításon

hat. De az evolúció folyamatát nem fogja
leállítani.
Az ember a globalizációval önmagára szabadított jó néhány fertőző betegséget, amelyek világjárványokat eredményeztek,
eredményeznek. Olyan antibiotikumoknak
ellenálló baktériumokat „állított elő” akaratlanul és tudatlanul, amelyek komoly problémát okoznak az egészségügyben. De ez
nem jelenti az emberiség végveszélyét.
A „csupasz majom” rendelkezik olyan
pusztító eszközökkel, amivel tönkreteheti a
bolygóját. (Reméljük, hogy soha nem teszi
meg.) De a klímaváltozásra, a globális és a
naprendszerszintű változásokra nincs, nem
lehet hatása.
Most inkább a 282 évvel ezelőtt született
könyvtáralapító Teleki Sámuelre emlékezzünk. 1739. november 17-én látta meg a
napvilágot. Peregrinációja során Bázelben,
Utrechtben, Leydenben, Párizsban mélyedt el
a jogtudományok, a történelem, a matematika,
a klasszika-filológia s a természettudományok
tanulmányozásában. Bázelben Christoph
Beck professzor hatalmas magánkönyvtára
adta az indítékot könyvtára létrehozására.
Tanulmányútjáról közel kétezer kötettel
érkezett haza. Egész élete során enciklopédikus igénnyel gyűjtötte a könyveket.
1797-ben alapította a nevét viselő Tékát, s
1802-ben fejezték be az épületet. Az erdélyi
főkancellár a Göttingai Királyi Tudós Tár-

saságnak és az Angol Királyi Tudományos
Társaságnak is tiszteleti tagja volt. Élete
végén a 40 000 kötetre rúgó könyvtárát hitbizományként hagyta örököseire, biztosítva
ezzel, hogy együtt maradjon a nyilvános, bárki
által látogatható közgyűjtemény. Pesten csak
később, 1802-ben alapította meg Széchényi
Ferenc az első nemzeti közintézményt, a nevét
viselő Országos Széchényi Könyvtárat, mintegy 15 000 könyvvel…
A Budapesten szeptember végén – október
elején megrendezett „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon is bemutatták a Téka-alapító 1805-ös fegyverinventáriumát.
Most már a barna, dérütötte rónán
mulandóságról mond mesét a csend.
Most már szobádba halkan elvonulhatsz
s hallgathatod az álmodó Chopint.

Most már a kályhatűz víg ritmusára
merenghetsz szálló életed dalán,
míg bús ködökből búcsút int az erdő,
mint egy vöröshajú tündérleány.

A 134 éve, 1887. november 14-én született
Áprily Lajos Őszbe rótt soraival búcsúzom
tőled egy hétre, kedves Olvasóm.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, galambtermészetű Jónás
napján
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„Ózd létét a hagyomány a honfoglalás messze korára viszi fel”

A völgy, ahol ősidők óta mindenki az anyanyelvét beszéli

15

Magyarózd ékessége az a kastély,
mely a dombtetőn magasodva elsőként kerül a faluba látogató figyelmébe. A négy sarokbástyás, francia
gótikus stílusú kastélyt Pekry Lőrinc,
II. Rákóczi Ferenc brigadérosa építette francia gótikus stílusban 1682ben, majd 1732-ben újjáépítették. A
Radák-Pekry- kastély „szent eredetű”, olyan vonatkozásban, hogy
Pekry a forrói régi templom romjainak
felhasználásával építette.

Nagy-Bodó Tibor

A honfoglalás kora és Ambrus lelkész
említése
A település a Kis-Küküllő mentén, az Ózdpatak völgyében, a Malozsa-völgynek is említett térségben található. A kanyargós völgy
a bogáti Maros-kanyarnál nyílik a Marosra.
A völgyben hét falu található: Bükkös,
Cintos, Csekelaka – a mellékvölgyben –,
Gambuc, Istvánháza, Lándor és Ózd. A két
legnagyobb falu Ózd és Csekelaka, azonban
egyikük sem éri el az ezres lélekszámot.
Orbán Balázs így ír a faluról:
„…Ózd egyike hazánk és faluinak, melynek létét a hagyomány a honfoglalás messze
korára viszi fel, amennyiben az idetelepült s
e falut alapított Ózd nevű csapatvezérrel hozzák kapcsolatba… de emellett Ózdot érdeklőleg okmányi tudásunk is messze korra felhat,
mert 1227-ben Ambrus ózdi lelkész említtetik…”
A völgyben ősidők óta mindenki
az anyanyelvét beszéli
Népességét tekintve Magyarózd környéke
vegyes vidék, ennek ellenére nem jellemzők
rá az etnikai jellegű konfliktusok.
Horváth István ezt az alábbi sorokkal támasztja alá:
„…ebben a világtól elzárt völgyben anynyira természetes volt ősidők óta, hogy mindenki az anyanyelvét beszéli, a maga
szokásait éli, mint a lélegzetvétel…”.
A nehéz sorsú fejedelem szülőhelye
Dr. Fekete Albert Az erdélyi kertművészet
– Maros menti kastélykertek című könyvében
írja le, hogy a település 1702-ben már az ózdi
kastély urának, Pekry Lőrincnek és feleségének, Petrőczy Kata Szidóniának a tulajdona.
Az elzárt völgyben nemcsak Ózdnak, de
Bükkösnek, Lándornak és Csekelakának is
híres udvarházaik, kastélyaik voltak, de vásártartási joggal egyik település sem rendelkezett.
Még fejedelem – a nehéz sorsú Kemény
János – is született Bükkösön, hol egy 1647es összeírás filagória és lugas összekapcsolt
kialakítását mutatja, míg az egynéhány évvel
későbbi, 1655-ös inventárium már több udvaros rendszerű, differenciált reneszánsz kertet említ.
A barokk idők parkjainak elmaradhatatlan
kelléke
A kastély tehát a Dicsőszentmártont Ludassal összekötő út mentén, dimbes-dombos,
szőlőkkel telepített és erdő koszorúzta domboldalon fekszik, mintegy tizenöt méterrel magasabban az út szintjénél.
A kastélyt tizenkét méter magas védfeltöltés övezte, alatta a műúttal párhuzamosan

csordogáló patak vize táplálta a patkó alakú
mesterséges tavat, a barokk idő parkjainak elmaradhatatlan kellékét.
Sokáig nem lehetett tudni, hogy
a kastély építését ki és mikor kezdte el
A felvezetőnkben röviden már említettük,
hogy a falura vonatkozó első okirat az 1332.
évi pápai tizedjegyzék, mely szerint Márton
nevű római katolikus papja harminckét dinárt
fizetett.
Ózd birtokosai rövid időközökben váltják
egymást, míg végre, 1625-ben, házasság
révén a bényei báró Radák család – Radák
István – tulajdonába került első ízben, aki
Pekry Lőrinc kuruc vezérnek zálogosítja el.
Sokáig nem lehetett tudni, hogy a kastély
építését mikor és ki kezdte. Keresztes Gyulától azonban arról értesülünk, hogy Pekry ifjú
feleségét, Petrőczy Kata Szidóniát 1682-ben
az új kastélyba hozta.
Egyik lányuk, Pekry Erzsébet Therézia
1732-ben báró Radák Ádámhoz ment felesé-

gül, és így Ózd másodszor került a Radák
család birtokába.
Az első magyar költőnő
A fent említett Radák Ádám építtette újjá
a kastélyt, melyet a század elején, II. Rákóczi
Ferenc idejében – 1709-ben – a labancok felgyújtottak, és belseje kiégett. Az újjáépítés alkalmával kapta a kastély barokkos vonásait.
Pekryné Petrőczy Kata Szidónia (1658–
1708) az első magyar versköltőnő. Árván nőtt
fel és asszonyi élete viszontagságos volt.
A mélyen erkölcsös, vallásos érzületű
írónő panaszait költeményeibe foglalta, azokban kesergő lélekkel panaszkodik élete körülményeiről,
szenvedéseiről
és
csalatkozásairól. 1708-ban, fiatalon, negyvenkilenc éves korában halt meg. Költeményeit Thaly Kálmán adta ki.
Teleki Ilona bárónő idejében még nagy
borospincék voltak a kastélyban
Ami még az egykori Magyarózdot illeti: e
település esetében is igazi jobbágyfaluról be-

szélhetünk, hiszen az okmányokból kitűnik,
hogy a Baládfiak férfiága után a Radákokig,
főleg a Pekry utáni Radákokig nem volt állandóan Ózdon lakó földesúr.
Fekete Albert előtt az is ismeretes, hogy a
falu lakosai is megmaradtak jobbágyoknak;
egyesek időközben kis földeket szereztek, de
nagybirtokosok soha nem kerültek ki a soraikból.
Fő foglalatosságuk a szőlőtermesztés volt.
Híres volt az ózdi bor, olyannyira, hogy egy
19. század végi párizsi borfesztiválon harmadik helyezést ért el.
Teleki Ilona bárónő idejében még nagy borospincék voltak a kastélyban, és innen szállították a bort nyugatra.
Amikor a fent említett család 1945 után elmenekült, az oroszok kifosztották a borospincéket, a szőlőtőkéket pedig az évek során a
parasztok hordták szét.
Ma már nyoma sincs az egykori nagy szőlősnek, helyén kopárak a domboldalak, a falu
lakói csak saját fogyasztásra készítenek bort.
A tetőszerkezet impozáns képet ad
a kastélynak
A tömör épületmag sarkain egy-egy kerek
torony áll. Építészeti formája a gótikus korból
öröklődött francia építészeti szellem térhódí-

tásának főúri kastélytípusa. Keresztes Gyula
szakvéleményezése szerint – ami a Maros
megyei kastélyok és udvarházak című munkájában olvasható –, a kétszintes épületmag
homlokzatai szimmetrikusak, a kerek tornyok
ablakainak kiosztása azonos.
Magas tetőszerkezetei impozáns képet
adnak a domboldalon álló kastélynak.
Főbejárata a homlokzat elé rizalitszerűen
kiugró hall tengelyében van. Ugyanolyan rizalit a hátsó homlokzat hosszában is készült,
mindkettő főpárkány feletti timpanonos megoldással.
A kastély belső díszítőelemei
Homlokzatait vízszintesen erőteljes övpárkány osztja ketté, az ereszek alatt főpárkány
zárja le a homlokzatokat. Mindkét párkány
profilozása a gótikus behatásra vall.
Méreteiben a nagy hall foglalja magába az
emeletre felvezető, díszesen megmunkált falépcsőt, melynek karfája és mellvédje esztergályozott elemekkel készült. Ablakainak
asztalosmunkája gazdagon profilozott, a
belső ajtók táblabetétesek és rátétszerűen díszítettek.
A vastag falban lévő ajtók bélés és peremborításainak profilozása barokk hatás alatt
készült. A hall és az emeleti nagytermek falait
különböző, sokszorosan domború, kolbásztag-párkányok díszítik, íves hajlatokkal, a
mennyezeteket stukkó rozetták teszik
díszessé.
A félköríves fülkékben egykor egy-egy
szobor állt
A kastély homlokzatait az ablak kőkeretei,
könyöklő- és szemöldökpárkányai teszik értékessé. Az íves lezárású kétszárnyú bejárati
ajtó kerete szalagszerű lekerekített élekkel és
címerrel ékesítve készült.
A felette lévő emeleti ablak rézsútos kőkerete díszesen faragott, szemöldökpárkánya
háromtagú. Az ablaktól jobbra és balra, valamint a rizalit oldalhosszain egy-egy félköríves
fülke
díszítőelemként
készült.
Feltételezhető, hogy egy-egy szobor állt bennük.
A toronyszobák kéményei archaikus formát
mutatnak
A boltozatos pincék ablakai is kőkeretezettek. A földszint és a pince ablakait kovácsoltvas rácsokkal látták el, a szögvasból készített
rácsok keresztezéseit bújtatással oldották
meg, és ez is a barokk hatására vall. A kastély
homlokzatát a barokkra jellemzően világos
(vaj-) színre meszelték. Magas tetőszerkezetét lapos cseréppel fedték le, a tornyok szélvitorlái változatosak. A két nagy
gyűjtőkémény és a toronyszobák kéményei
archaikus formát mutatnak.
(Soron következő összeállításunkban Ózd
középkori temploma, a mai állapotok)
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért köszönet dr. Fekete Albertnek, Keresztes Pálnak és Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédő szakmérnöknek. A régi és a mai
képeket Demján László műemlékvédő építész
küldte be a szerkesztőségbe.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Megfejtések
a november 5-i számból:

cím pályázat nyertesei:
Jakab László,
Marosvásárhely, Kárpátok sétány
Takács Rozália,
Dózsa György község
A pályázati rejtvény megfejtése:
MIKOR A CSATORNÁK MEGTELNEK,
MEGTELNEK A KUTAK IS
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernvel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. A litográfia osztrák feltalálója, 250 éve született (Alois). 10. Térvagy síkbeli forma. 11. Zenei jelzés: lassan. 12. Budapesti rend)rf)kapitány, 150 éve
született (László). 17. Tallin régi neve. 19. … gros (nagyban). 20. Lengyel pénz. 21. El+re
jut. 22. A kén és a rádium vegyjele. 23. Ramiz …, albán politikus. 24. Magas növény. 25.
Székely is. 26. Lekváros. 28. Nyomásegység (105 Pa). 29. Pénzhozam. 31. Erdélyi német.
32. Róma központja! 33. Harapásnyi étel. 34. Hasad (a tó jege). 35. Sírásra készteti. 37.
Forgórész. 39. Kett+zve afrikai fadob. 41. Szentkép. 43. E. S. Gardner ügyvéd h+s (Perry).
45. Római 550. 46. Életben lenni. 48. Gally. 50. Morzejel. 51. F+nök (cigány). 53. Irodalomtörténész, pszichológus, 150 éve született (László). 54. Püspök, politikus, jogász,
150 éve született (Dezs)).
FÜGG LEGES: 1. Könnyezik. 2. Spanyol és német autójel. 3. Ibsen drámája. 4.
Épületszint. 5. Árut pénzzé tesz. 6. … Sasztri (indiai politikus). 7. Doktor (röv.). 8. Kolozs
megyei helység. 9. Író, kritikus, m fordító, 150 éve született (Béla). 12. Kúriaelnök,
törvényfogalmazó, 200 éve született (Miklós). 13. … áruház (film Latabárral). 14. Fekete
(francia). 15. A deutérium és a tantál vegyjele. 16. Ománi és jemeni autójel. 18. Fontos
fém. 21. Gyorsan. 22. Ekével dolgozik. 24. Térelválasztó épületelem. 26. Máramarosi
folyó. 27. Tanár, m fordító, 150 éve született (Ferenc). 29. Katalin egyik becézése. 30.
Elemi parány. 31. Könnyez+. 33. Indiai aszkéta. 34. A sakkban sáncol. 35. Régész, 150
éve született (Gyula). 36. Mozi (német). 38. Magyar város. 40. Hallgat a szavára. 42. Vízi
növény. 44. A nitrogén és a gallium vegyjele. 47. Paripa. 49. Gyárkapu! 52. A nagy varázsló.
L. N. J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl) helyes megfejtéseket november 25-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld)k közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül) bet ket folyamatosan összeolvasva egy barcelonai látványosság
nevét kapjuk, amit Gaudi kertjeként is emlegetnek. Könnyítésül egy bet t el)re
beírtunk.
VÍZSZINTES: 1. Munkatárs – Vörös festék. 7. Német személyes névmás – Kiejtett
bet. 8. Kebel – Édes mártás. 9. Zenit része! – Svéd, német és osztrák gépkocsijelzés. 11.
Gyulladás – Szkebb darab! 12. Csahol – Rövidnadrág. 14. Tetejére – Gerlefej! 15. Zöld
szín ásvány – Esedezik, rimánkodik. 18. Egyik nemes gáz – Dalbetét. 19. Nem
megengedett – Piaci asztal. 22. Ady egyik álneve – Lapi egynem hangzói. 23. Alól – Ünnepelt sztár. 25. Arcszín – Hajófar. 27. Talál – Ajtót szélesre nyit. 28. Becézett Ilona –
Hegycsúcs. 30. Üres lak! – Szelén vegyjele. 31. Étel jelz+je lehet – Hivatalsegéd.
FÜGG LEGES: 1. Indián csónak – Szemrevaló, tetszet+s. 2. Kezd+pont – Faragatlan,
tuskó. 3. Cigarettamárka – Azonos betk. 4. Panasz szava – É.E.L. 5. Dicsfény – Nem ismert személy. 6. Balkáni nép – A dinamit atyja. 10. Rábukkan, felfedez – Küzd+tér. 13.
Osztrák tartomány – Irányzat, törekvés. 16. Füllent – Magán hord. 17. Ábrándkép, vízió
– Hozzátold, mellékel. 20. Harmónia, boldogság – Hármas korona. 21. Oldalszakáll –
Gondolat, invenció. 24. Halk zörej – Cserél. 26. Csúnya – Tartó. 29. Csendben mt! –
Szilícium vegyjele.
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Harmincöt éve alakult a Communitas kör

Dr. Ábrám Zoltán,
a Communitas irodalmi kör egykori szervezője

(Folytatás november 5-i lapszámunkból)
Emlékfüzet, piros-fehér-zöld kombinációk
Amint e cikk megírásakor előveszem a fiókom mélyén féltve őrzött emlékfüzetet, és
belelapozok, szinte elönt a hideg verejték. A
nyolcvanas években használt keménykötésű
fekete borítójú egyetemistafüzet (ismertebb
nevén: caiet studenţesc) első oldala már megért volna annak idején egy jókora fenyítést,
verést, sittre helyezést. A fehér vonalas lapon
ugyanis zöld kariókával írtam: Communitas
kör, kékkel: a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet diákjainak, pirossal
pedig: irodalmi köre. Sőt, a kör két „tanévét”
elválasztandó, külön fehér oldalon piros
(1987/1988 II. évfolyam) és zöld (Communitas kör) betűk, saját kezem letagadhatatlan
művei. Talán enyhítő körülmény, hogy ezt a
hibát még egyszer nem követtem el.
Egyúttal arra az átkosbeli történetre gondolok, amikor egy tanítónő hatalmas szidást
kapott az igazgatójától, mert a gyermekek
énekkészségének fejlesztésére elkészített nótafáján a tucatnyi szín között piros, fehér és
zöld szalag is előfordult. No meg arra, hogy
akkoriban kerülni kellett a piros és a fehér virágok kombinációját, a levelek amúgy megváltoztathatatlan zöld színével társítva. Ilyen
élményekben már csak nekünk volt részünk,
immár életünk második felében járóknak.
Bizonyára besárgult volna a szekus tiszt,
ha valaha is kézbe veszi a Communitas kör
emlékfüzetét. És végiglapozása közben egyre
növekvő düh lett volna úrrá rajta, mert minden
meghívottunk előadáscímét zölddel, annak
időpontját pirossal, tartalmát pedig kékkel vezettem be nem minden esetben „ártatlan”
fényképek témához választott társaságában.
Például: régi Székelyvásárhely, szárhegyi
Lázár-kastély, marosvécsi Kemény-kastély,
nagyenyedi diákok emlékműve, vagy éppen
egy úrasztali fotó az alábbi képaláírással: Bensőséges templomi hangulat. Önmagában
egyik fotó sem volt irredenta a felsoroltak
közül, de azért korántsem a párt irányvonalát
támasztotta alá. Ráadásul az egyik köri előadás (Bogáthy Zoltán: Az emberi kapcsolatok
pszichológiája, 1987. május 25.) beszámolójához egy rácsos kórházi ágyban fekvő kislány fényképét mellékeltem, jól kivehető
környezetében. Ugyanazon a marosvásárhelyi
gyermekklinikán fényképeztem, ahol gyakorlatozni járó csoporttársaimról, a beutaltak és
a személyzet némelyikéről készített emlékfotóim miatt „megrovásban részesített” később
Pocan őrnagy, egyetemi főszekusunk.
Ha a fentiek mégsem elég meggyőzőek,
érdemes lett volna a magyarul is értő, akár
magyar származású állambiztonságiaknak az
emlékfüzet tartalmát is áttanulmányozniuk.
Bár a rendszer megdöntésére sem mi, sem támogatóink, meghívottaink, diáktársaink nem
törekedtünk, néhány kérdést azért mégiscsak
feltehettek volna esetleges kétértelmű tartalmakról. Például: „A könyvek a korok néma
tanítványai és beszédes mesterei, akik jó társaink a lámpafényben és az értelem világosságában: végigkísérnek minket, küzdő
embereket, és a mi sorsunkat osztják” (Mészáros József). „Ne kérdezzétek, miért hallgatunk. A hátország mi vagyunk. Kenyeret és
szavakat küldünk előre” (Markó Béla). „Minden tél után az örök körben tavasz következik” (Kozma Béla). „Valahányszor enyhül a
fagy, s a kizöldülő tundra fölött megjelennek
a pillangók, tudják a csukcsok, hogy gondolatok azok, az elpusztított Jó elpusztíthatatlan
szellemének színpompás hordozói. Ezért várják őket sóvárogva a nehéz, gonosz tél után”
(Nemess László). „Valamely város szellemét
akkor érthetjük meg igazán, ha közelebbi ösmeretségbe kerülünk történeteivel” (Spielmann Mihály). A Communitas kör első öt
meghívottjának egy-egy gondolatát idéztem.
Emlékkönyv, meghívottak
Az eredeti Communitas-emlékfüzet összesen harmincnyolc találkozó krónikája 1986
novembere és 1989 májusa között. Művelődéstörténeti jelentőségét alátámasztja, hogy a
meghívottak gondolatait, némely esetben verseit, novelláit tartalmazza, és általuk ismert
személyiségek egykori vallomásai elevenednek meg. „Egy válságos korban létrehozott és
folyamatosan működtetett egyetemistacsoportosulásnak állít emléket, szellemi kisugárzása
messze túlhaladja a maga határait” – olvasható a marosvásárhelyi orvostanhallgatók
Communitas körének tizedik születésnapjára
készült emlékkönyv előszavában. Az emlékkönyv az emlékfüzet anyagán kívül néhány
egykori előadó és résztvevő visszaemlékezését, valamint újságcikkeket is tartalmaz, és rö-

viden beszámol az 1990 novemberét követő
újjáalakulás összesen tizennégy találkozójáról. Ha figyelembe vesszük, hogy 1989 őszén
is sor került négy előadásra, akkor összesen
56 értelmiségi találkozó volt megszervezve a
Communitas kör égisze alatt. (Communitas
Emlékkönyv 1986-1996, szerkesztette Ábrám
Zoltán, Kiadja a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, 1996).
Az alakulásakor még el nem nevezett kör
első, „történelmi” találkozójára a szerkesztőség szűknek bizonyuló szobájában került sor
1986. november 24-én. Legelső meghívottunk, Mészáros József Könyv és ember címmel értekezett, majd válaszolt a kérdésekre.
Egyébként ő a névadó, mivel két héttel később is megtisztelte körünket, és az alábbi
szövegű cédulával oldotta meg névadó dilemmánkat: „A kör nevének javasolnám: Kommunitas – kis közösség, társaság – gondolom,
ez mindkét nyelven megfelelne!” Egyöntetűen elfogadtuk, és tapintatból Communitasnak írtuk.
Az egykori meghívottak közül egyre többen nincsenek az élők sorában. Méltósággal
emlékezünk rájuk. És minden 1989 előtti
meghívottnak, előadónak jelképesen megköszönjük, hogy erdélyi magyar értelmiségi felelősségük birtokában eleget tettek az egykori
marosvásárhelyi orvostanhallgatók lelkes
meghívásának. Név szerint említve mindnyájukat, akik előadásuk, jelenlétük által a Communitas vendégeinek a nagy családját
alkotják: Mészáros József, Markó Béla,
Kozma Béla, Nemess László, Spielmann Mihály, Béres András, Balogh András és Józsa
T. István, Dósa Jenő, Oláh Tibor, Jakabffy
Tamás, Bogáthy Zoltán, Éltető József, Tonk
Sándor, Dóczy Tamás, Lázár László (Lazics),
Csíky Boldizsár, Marosi Ildikó és Illyés
Kinga, Györffi Kálmán, Gergely Géza, Marosi Barna, Szépréti Lilla és Molnár Dénes,
Rostás Zoltán, Székely János, Tófalvi Zoltán
együtt Barabás Lászlóval és Bálint Zsigmonddal, Ander Zoltán, Lászlóffy Aladár, Chereji
Peris Teréz, Dávid Gyula, Olosz Katalin,
Olosz Egon, Gálfalvy György és Jánosházy
György, Kincses Elemér, Cs. Gyimesi Éva,
Mózes Attila, a Pávai István-Könczei ÁrpádKostyák Botond-Sinkó András-Fazakas János
kvintett, Domokos Géza (1989. május 22.,
utolsó bejegyzés az emlékfüzetben). Milyen
csodálatos társaság! Egy aranykorszakbeli jelképes Vásárhelyi találkozó vagy marosvécsi
találkozó elképzelt résztvevőiként bizonyára
nem vallottak volna szégyent!
A felsoroltak közül egyesek többször is a
Communitas kör vendégei voltak. Markó
Béla vezeti a statisztikát összesen négy jelenlétével: háromszor az „átkosban”, egyszer
pedig a kör ötödik évfordulója alkalmából
1991-ben a „Hogyan tovább, erdélyi értelmiség?” témájú kerekasztal-beszélgetésen szerepelt. Nem véletlen, hogy a Communitas
Emlékkönyv hátsó borítója az ő ajánlását tartalmazza: „Most éppen a jövőből szólok.
Abból a jövőből, amely olyan amilyen, de az
álmodozók, a kitartók, a maradók, a szervezők és szervezkedők nélkül ez sem lenne. Köréjük tartoznak a Communitas álmodozói is.
Akkor, amikor még nem látszott az alagút
vége – most vajon látszik-e igazán? – irodalmi, művelődési, szellemi körökben körbeülni, szolgálatos szemek és fülek elől rejteni
a fényt és a hangot: kicsiny tettecske volt
talán, de ebből nőtt ki mindaz, ami van. Nehezen kikunyerált termekben, fél-engedélyek
és egész tiltások közepette kellett araszolgatni
az alagút vége felé, miközben azt sem tudhattuk, van-e vége az alagútnak. Nem tudom, az
akkori álmodozók álmodnak-e még ma is. De
tisztelet nekik, fiatal fiúknak, lányoknak, orvostanhallgatóknak, akik nagyobbra láttak és
többre törtek, mint amennyit az a kor meg

akart engedni nekik. Szellemi szomjúság és
közösségépítő akarat jellemezte a Communitast. Szervezői arra a kérdésre adtak választ:
hogyan lehetünk együtt, amikor mások ezt
nem akarják. Hogyan lehetünk együtt? Íme
így! Így, ahogy a Communitas is együtt volt
hajdanán itt Marosvásárhelyen.”
Az emlékfüzet tanúsága szerint régebbi
meghívottakkal szervezett kerekasztal-beszélgetéssel ünnepeltük meg a kör fennállásának
második évfordulóját. Továbbá, az Igaz Szó
szerkesztőit többször vendégül láttuk, jöttek
külön-külön, de egyszer szerkesztőségként is.
Hajdú Győző nélkül, azaz Hajdu Victort a telefonkönyvben hagyva. Sütő Andrást viszont
nem hívhattuk meg, erre „jóindulatú” figyelmeztetést kaptunk. Rajta kívül még akadt
olyan személy, akitől el kellett tekintenünk.
Az „ügyeletes fülek” nagyon megorroltak
azért, hogy a kolozsvári Echinox diáklap bölcsész-szerkesztőit egy meghívás erejéig felkaroltuk. Ugyanakkor Cs. Gyimesi Éva
jelenléte bizonyult a legmozgalmasabbnak.
Nemcsak azért, mert száznál többen vettünk
részt az 1989. április 3-i köri találkozón, elég
sokan egyetemi berkeken kívülről, hanem
azért is, mert utána – legalábbis engem –
hosszasan és izzasztóan kikérdezgetett a már
említett főszekus elvtárs. Több témát is szóba
hozott, ellenséges magatartásomat emlegette,
de az emlékfüzetet nem kérte számon rajtam.
Amúgy a disszidens meghívottunk Cs. Gyimesi Éva Communitas köri jelenlétekor az
alábbi bejegyzést tette az emlékfüzetbe: „Létköltészet a modern és a posztmodern határán.
Végre létrejött a mai találkozó! Cs. Gyimesi
Éva, a kolozsvári bölcsészkar előadótanára
Szilágyi Domokos költészetét méltatta hibátlan logikai építkezéssel, gondolati okfejtéssel. A kör osztatlan sikeréhez hozzájárult
Nagy Zsuzsa VI. éves orvostanhallgató
egyéni előadóműsora, aki a költő verseiből
szavalt.”
A teljességhez tartozik, hogy a rendszerváltásig még négy Communitas-találkozóra
került sor 1989 őszén, a negyedik idényben.
Ekkor én már leállamvizsgáztam, és állástalanul vártam a – „forradalommal” majdnem
egybeeső – kihelyezést. Ilyen minőségemben
már nem szerepeltem, nem szerepelhettem a
szervezők között, és nem vezettem tovább az
emlékfüzetet. Az egyik köri találkozónak viszont előadója lehettem. A kor szellemének,
elvárásainak megfelelően így számolt be róla
az Utunk: „November 6-án a Tîrgu-Mureş-i
Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet
Communitas körében Ábrám Zoltán végzős
orvostanhallgató tartott vetítettképes előadást
Kirándulás városunk környékére címmel, ismertetve a környékbeli építészeti és természeti szépségeket.” A korábbi két találkozón
Illyés Kinga és Pávai István ezúttal egyedüli
meghívottként és főszereplőként tisztelte meg
jelenlétével másodszor a Communitast. Nem
tudom, jelképes-e, isteni üzenettel bír-e, hogy
a Communitas kör utolsó aranykorszakbeli találkozóján a MOGYI oktatója, az Orvostörténelmi Tanszék adjunktusa, későbbi
tanártársam, Orbán János tartott előadást az
orvosi etikáról. És 1989 decemberében győzedelmeskedett az erkölcs!
A Szekuritáté figyelmében
Amikor az önkényuralom sorra letiltotta a
civil kezdeményezéseket, és már az Igaz Szó
köre is megszűnt, utólag visszagondolva
szinte hihetetlen, hogy a Communitas kör az
aranykorszak végéig „zavartalanul” működhetett. Legalábbis a kívülálló azt láthatta,
hogy még az „osztatlan sikereket” követően
sem oszlatta fel a Szekuritáté, mivel újra és
újra rendszeresen összegyűltek az egyetemisták és az egyetemen kívüliek tucatjai az éppen
meghívott értelmiségi személyiséggel találkozni. Vajon miért? – kérdezem immár őszülő
fejjel. Vajon minek köszönhettem, hogy néhány kihallgatáson és egyetlen ártatlan nyilatkozattételen,
valamint
egy
írásos
figyelmeztetésen kívül végül is nem ért semmilyen lényeges bántódás sem? Vajon Banu
elvtárs és Pocan elvtárs rendelkezett így?
Amint lehetőség adódott rá, 2007-ben én
is kértem a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanácstól, hogy megtekinthessem a
megfigyelési dossziémat, amely a 002952-es
számot kapta, az I/B ügyosztályhoz tartozott.
A legelső rólam írt jelentés 1986. szeptember
30-i keltezésű, később, 1987. március 13-án
1251. számú „problémaként” jelölt meg a
szeku. Ezt közvetlenül megelőzte egy lehallgatási jegyzőkönyv a szigorú megfigyelés
alatt álló Markó Béla (Marian) otthonában.
Ebben többek között az Echinox szerkesztői,
szatmári származású írók, valamint Szőcs
Géza személye említtetik meg, mint beszédtéma, ami a beszélgetésünket lehallgató „szolgálatos fül” és Grama Ioan kapitány
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érdeklődésére szolgált. További jelentéseket
követően, 1988 szeptemberében a Pocan Ştefan őrnagy által előterjesztett, a szorosabb
megfigyelésemre vonatkozó cselekvési tervezetet magasabb szinten jóváhagyták. A kiemelt figyelem okai, azaz a vádpontok:
irodalmi érdeklődés és nacionalista tartalmú
írások, kapcsolattartás az állambiztonsági
szerv figyelmében álló személyekkel, ellenséges magatartás.
Az orvostanhallgató (esetleg orvos?) kollégáim részéről írt vagy „tollba mondott” jelentések összességében kedvező benyomást
keltettek bennem. Többnyire olyan információkkal szolgáltak, amelyeket én magam sem
tagadhattam volna: irodalmi köri és fotós tevékenység, versek megjelentetése, papi családból való származás. Szóval nem írtak
olyan tudatosan valótlan vagy túlságosan
belső körből származó terhelő bizonyítékokat,
amiért több elmarasztalást kaphattam volna,
mint amennyire amúgy is számítottam. Radu,
Bota Virgil, Kovacs, Francisc, Lucian, Attila
– ők voltak a besúgóim. Egyiküket azonosítottam. Mivel a fedőnevek megválasztásánál
a szeku gyakorlata volt, hogy a kezdőbetűk
megegyeztek az eredeti név kezdőbetűivel,
ezért Bota Virgil minden bizonnyal azonos az
akkoriban orvostanhallgató, manapság klinikai orvos B. V. személyével, aki amúgy gyanúsnak tűnt számomra. Cikkeket még írt a
diáklapba, de a fényképezéshez nemigen értett, bár a fotókör tagjaként részt vett a foglalkozásokon. Amikor korábban erre a nagyon
valószínűsíthető, de be nem bizonyítható öszszefüggésre rájöttem, a Vártemplomban az
alábbi ige hangzott el: „Hallottátok, hogy
megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket.” (Máté 5,
43-44)
Az I/B ügyosztályt irányító Bordea Sabin
őrnagy jóváhagyásával 1989. április 24-én
írásbeli figyelmeztetésben részesültem, amit
– további ellenséges magatartások elkerülését
vállalva – alá is írattak velem. A már ismertetett indokok mellett újabbak is megjelentek: a
marosvásárhelyi orvostanhallgatók kihelyezésével kapcsolatos ellenséges kommentárok,
valamint orvosi pszicho-szociológiai kérdőív
kitöltésének a kezdeményezése diáktársak körében. Akkoriban naponta látogattam el a Borsos Tamás utcába, és már akkor is a
torkomban dobogott a szívem, amikor a titkárságtól üzentek, hogy mikor jelentkezzek.
A Communitas kör létrehozásával és működtetésével szinte párhuzamosan folyó megfigyelésem
csupán
egy
írásbeli
figyelmeztetéssel járt együtt. Ebben bizonyára
szerepet játszott a Gondviselés, a nyílt működés felvállalása, a körültekintő előkészítés és
szervezés, a „hőbörgések” elkerülése, a szubjektív tényezők és gyámkodások. És a fentiekkel együtt a hatalom részéről mégiscsak
megtűrt jóindulat, ami jelen esetben egy belterjesnek nyilvánított egyetemistacsoportosulásnak kijárt. Kicsike ügyet képviseltünk.
Szóval elkerültem a mélyebb gyomrozást.
Amiként a párttagságot is. Első év végén tanulmányi előmenetelem alapján fel akartak
venni a pártba, de gondolkodási időt kértem.
Eközben megtudhatták a származásom, és lemondtak rólam.
Itt állok, másként nem tehetek!
Még egy rendkívül fontos tényezőt nem
szabad kifelejtenem. Történetesen azt, hogy
számomra éppen idejében megbukott a kommunizmus. Így hát sem újabb figyelmeztetésre, sem újabb kihallgatásra, sem esetleges
munkahelyi hátrányokra nem kerülhetett már
sor. Sőt, a Communitas körnek köszönhetem
azt, hogy 1989 decemberében „helyzetbe kerültem”. A kör egykori meghívottai számontartottak, és így lehettem ott a Maros megyei
RMDSZ első, 19 tagot számláló intézőbizottságában. A hősi idők közvetlen szereplője lehettem, örömömre szolgált, de hamar
rájöttem: a politika nem nekem való foglalatosság. Így hát önszántamból hátraléptem.
Nem voltam hős, és szerencsére áldozat
sem lettem. Nem kerültem börtönbe, mint
mindkét nagyapám. Nem vált belőlem képmutató farizeus, egy egész életre megőriztem
lelki békémet. A hatalom helyett a tiszta lelkiismeretet választottam. Nem kaptam előjogokat, de megőriztem a szabadságom.
Könyvet is írtam a jánosi evangéliumi szavak
szellemében: Az igazság szabaddá tesz.
Csak azt tettem, és ma is azt teszem, amit
egy értelmiségitől el lehetett, el lehet várni:
felvenni a küzdelmet a legnagyobb ellenség,
a közöny ellen. Tudatában lévén annak, hogy
– még nehéz időben is – vetni kell ahhoz,
hogy majd le lehessen aratni a termést. Mert
mindennek helye és ideje van. És bízom
abban, hogy a Communitas kör működtetése
nem volt hiábavaló.
Itt állok, másként nem tehetek!
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Labdarúgó vb-selejtező-mérkőzések
a televízióban

November 12., péntek:
* 19.00 óra, DigiSport 1, Look Sport +: Moldova –
Skócia (F csoport)
* 21.45, M4 Sport: MAGYARORSZÁG – San Marino (I csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Look Sport +: Olaszország
– Svájc (C csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 3, Look Sport: Anglia – Albánia (I csoport)
November 13., szombat:
* 16.00 óra, DigiSport 2, Look Sport: Bosznia-Hercegovina – Finnország (D csoport)
* 19.00 óra, DigiSport 2, Look Sport +: Norvégia –
Lettország, (G csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Look Sport +: Franciaország – Kazahsztán (D csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 4, Look Sport: Montenegró
– Hollandia (G csoport)

Közlemény

November 14., vasárnap:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Look Sport +: Horvátország – Oroszország (H csoport)
* 19.00 óra, Pro TV: Liechtenstein – ROMÁNIA
(J csoport)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Look Sport: Örményország
– Németország (J csoport)
* 19.00 óra, DigiSport 3, Look Sport 3: Észak-Macedónia – Izland (J csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Look Sport: Spanyolország
– Svédország (B csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 2, Look Sport +: Portugália
– Szerbia (A csoport)
November 15., hétfő:
* 21.45 óra, DigiSport 1, Look Sport: Észak-Írország – Olaszország (C csoport)
* 21.45 óra, M4 Sport: Lengyelország – MAGYARORSZÁG (I csoport)

Szászrégen Megyei Jogú Város közzétette a tulajdonában levő
terület 50-es számú táblája 1299-es helyrajzi számú parcellájának
kataszteri nyilvántartásba való vételéről és a helyrajzra vonatkozó
értesítést.
Szászrégen Megyei Jogú Város értesíti az érdekelteket, hogy
közzétette a tulajdonában levő terület 50-es számú táblája 1299es helyrajzi számmal (topo) jelölt parcellájára vonatkozó kataszteri nyilvántartó számát és helyrajzát, amelyet a Maros Megyei
Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal a 24275-ös számmal
iktatott 2021. október 7-én. Az értesítést – az utólag módosított,
kiegészített és újrakibocsátott kataszteri és az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó 7/1996-os törvény 14. cikkelye (1.) és (2.) bekezdése értelmében – 2021. november 17-én függesztik ki, és 60
napig elérhető a polgármesteri hivatal értesítőjén, illetve közzétesszük a hivatal honlapján is.
A parcelláris terv kiegészítésére, módosítására vonatkozó dokumentumokat az értesítés közzétételétől számítva 60 napon belül
kell megfogalmazni és az igazoló okiratokkal együtt benyújtani a
Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közönségtájékoztató irodájába.
Márk Endre Dezső polgármester

KLARA javasasszony feloldja a kötéseket és az átkot,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, leveszi a rontást, elűzi a rosszat,
bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb problémában
segít.
Köszönetnyilvánítások:
Antonia Marosvásárhelyről köszönetet mond, mert újra
együtt van kedvesével; Enikő Nyárádszeredából hálás,
mert fia kigyógyult az alkoholizmusból és a depresszióból;
Kelemen Ernyéből köszöni, hogy a segítségével felesége
visszatért hozzá; Andrei hálás, mert nyereséges lett
vállalkozása; Elena Dicsőből köszöni, hogy szerelme
visszatért hozzá, és kigyógyult a depresszióból és az
epilepsziából; Corina Marosvásárhelyről hálás, mert férje
ismét visszatért hozzá és gyermekeihez. Tel. 0767-114-102. (Fizetett hirdetés: mp.)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733.
(13128-I)

ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
aragázkályha, porszívó, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (13479)
ELADÓ 9 db 20-25 kg-os báznai
fehér süldő (fajsüldők). Tel. 0744363-940. (13761)

ELADÓ 1,16 ha szántóföld Panitban.
Ára: 50.000 lej. Tel. 0751-307-534.
(13770)

Közlemény ingóság eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése
értelmében 2021. november 29-én 11 órakor a Marosludasi Adó- és Pénzügyi
Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – nyilvános
árverésen értékesítik az alábbi adós tulajdonát képező ingóságot:

SM&MM COM KFT., Marosludas, N. Grigorescu utca 2 B szám, Maros megye,
adószám: 24751501, adóssága: 520.927 lej. Eladandó ingóság:
– Ford Coudar személygépkocsi, rendszáma MS-01-HLI, azonosítószáma
WFOHT60T7X5217014, 1999-es évjáratú, kikiáltási ár: 1.515 lej (25%-kal
csökkentett ár). Az ár nem tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt
mutassák be a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia a
kikiáltási
ár
10%-a,
és
a
Marosvásárhelyi
Kincstárban
nyitott
RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal (adószám: 4322637)
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, a 2015. évi 207es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413224-es telefonszámon.
Daniela Pop osztályvezető

TERÜLETET vásárolok közvetlen a
Ludas–Marosvásárhely autópálya
mellett. Tel. 0740-364-432. (13764)

AJÁNDÉKOZOK jó házőrző kutyát.
Tel. 0744-572-896. (13777-I)

3 ÉVES, fekete egerésző kiskutya
állatszerető gazdit keres. Érdeklődni
a 0747-875-328-as telefonszámon.
(13819-I)

ELADÓ kétszemélyes, kihúzható
kanapé megkímélt állapotban, kerek
asztal két fotellel. Tel. 0743-891-490,
0749-082-605. (13825-I)

LAKÁS

SÜRGŐSEN eladó kétszobás, kétbalkonos és saját parkolóval rendelkező lakás rezidenciális negyedben
kedvezményes áron. Tel. 0799-871813. (13756-I)
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Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)
SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-

kást vagy magánházat. Azonnali fize-

tési lehetőség. Tel. 0744-645-348.

Múlnak az évek, te nem vagy már

velünk, de tovább élsz szívünkben, soha el nem feledünk.

Fájó szívvel, soha el nem múló

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,

férjre, szerető, gondos édes-

tást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-191.

ákosfalvi

ács-, bádogosmunkát, cserépforga-

(13759-I)

(13434)

KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban.

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő

KIADÓ kétszobás, bútorozott tömb-

905-315. (13755)

szére. Tel. 0742-132-058. (13666-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-

Tel. 0741-392-529. (13543-I)

házlakás a főtéren két személy ré-

víz-, gáz-, központifűtés-, kanalizálási

sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-

tást, bármilyen szigetelést, csatorna-

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2

készítést, csatornajavítást, festést,

következő

szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-

szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
telefonszámon

0744-303-456. (sz.-I)

lehet:

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolok. Tel. 0745-897-690. (13799-I)

MINDENFÉLE

mellé, egyhetes váltással, külön

szoba, ellátás biztosításával. Érdek-

lődni lehet a 0747-320-864-es tele-

fonszámon. (66055-I)

GONDOZÓNŐT keresünk idős asz-

szony mellé Marosszentkirályra. Bővebb

felvilágosítás

0740-056-651-es

(13723)

a

telefonszámon.

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(12995-I)

szigetelést,

ácsmunkát, kerítés-, teraszkészítést,

falazást, vakolást, szigetelést, anya-

gok beszerzését, belső munkálatokat:

glettolást, festést, parketta lerakását.

Amit kínálunk: kedvezményes árak;

többéves szakmai tapasztalat; minő-

ség/megbízhatóság; gyors, precíz

munkavégzés. Tel. 0756-706-269.

(13533)

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

ADORJÁNI

ZOLTÁNRA halálának 11. évfor-

dulóján. Családja iránti szerete-

tét, jóságát, gondoskodását nem

pótolja semmi. Lélekben mindig

velünk van. Drága emléke legyen

áldott,

nyugalma

csendes!

Szerető családja. (13779)

Csak az idő múlik, feledni nem

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást

szívünk őrzi szép emlékedet.

vállalok. Tel. 0755-825-502. (13795-I)

Vállalunk tető-, ács-, bádogosmunkát,
festést, meszelést, bármilyen kis javí-

tást. (13749-I)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt

lehet,

Kegyelettel emlékezem drága

jó

édesanyámra,

ján. Örök álmod legyen békés.
Bánatos leányod, Lenke és családja. (-I)

készítünk cserépből vagy lemezből;

ELHALÁLOZÁS

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény,

Csaba. Tel. 0758-639-258. (13747-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-

GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtő-

szekrények, sütők, porszívók, gáz- és

MAGYARI

VILMÁRA halálának 7. évforduló-

hőszigetelést, kisebb javításokat.

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a felejthetetlen

villanykályhák javítását vállaljuk az

férj, édesapa, após, nagytata,

ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-

Comodex szövetkezet volt vil-

ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-

294, 0745-560-092. (13811-I)

ber 12-én, halálának 4. évfordulóSZABÓ

ÉVÁRA,

lanyszerelője,

életének 78. évében, 2021. no-

Fájó szívvel emlékezünk novemján

apatárs, rokon és jó szomszéd, a
id. KRECZ LÁSZLÓ

MEGEMLÉKEZÉS

tését, tetőjavítást, tetőfödém lecserékátrányos

id.

782. (13611)

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészí-

lését,

apára, apósra és nagyapára, az

bármilyen lemezmunkát, kerítéské-

TELEFON: 0742-734-062, Hunor.

GONDOZÓNŐT keresünk idős hölgy

szeretettel emlékezünk a drága jó

az

vember 9-én, türelemmel viselt

hosszas betegség után csende-

sen megpihent.
Virrasztása

november

12-én,

önfeláldozó, drága jó anyára,

pénteken délután 4 órakor lesz a

ked örökké szívünkben őrizzük,

teremnél.

gondoskodó nagymamára. Emlé-

lélekben velünk maradsz. Nyugodj békében! Torontóból szerető

fiad,

Lóránt,

felesége,

Gabriella, unokáid: Boglárka és
Bence. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
A TIMKO alkalmaz a pékségbe SZEMÉLYZETET és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-310. (sz.-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22821-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot
hirdet SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK beszerzésére. További
információ az ms.sapientia.ro honlapon olvasható. (sz.-I)

FOGÁSZATI RENDELŐBE négyórai munkaidőre ASSZISZTENSNŐT felveszünk. Tel. 0723-922-209. (-I)

marosvásárhelyi református cinBúcsúztatása és örök nyuga-

lomra helyezése 2021. november

13-án, szombaton 11 órától lesz
református egyházi szertartás

szerint a református temetőben.

Emlékét örökké a szívünkben
őrizzük.

Egy szál gyertya, mely lassan végigég.
Egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itthagytad azokat, kik szerettek Téged,
De emléked örökre a szívünkbe égett.
A temető csendje ad Neked nyugalmat,
Emléked szívünkben örökre megmarad.
Kicsordul a könnyünk, állva sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy örökre
távoztál.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Mi, akik maradtunk, nem búcsúztunk Tőled,
Szívünk mélyén őrzünk, mint legdrágább kincsünket.
Egy szál virággal, egy imával emlékezünk november 12-én a
drága gyermekre, a harasztkeréki
OSVÁTH CSABIKÁRA
tragikus halálának 11. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét őrizzük egy életen át.
Bánatos szülei, testvére, Zoltán és családja. (13790-I)
Elmentél csendesen és szerényen, úgy,
ahogy éltél.
Lelked nyugodjon békében!
Szomorú szívvel emlékezünk a dolgos
kezű, drága jó édesanyánkra, testvérre,
rokonra, anyósra és jó szomszédra,
a nyárádremetei születésű
(NYULAS) SZILÁGYI TERÉZRE
halálának negyedik évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes!
Szerettei. (13765-I)
Mély fájdalommal veszek búcsút

drága testvéremtől,

SZOBOLAI GYÖRGYNÉTŐL
szül. UGRON ILDIKÓ

aki 82. évében súlyos szenvedés

után csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Gyöngyike és családja. (13818-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, rokon,
ismerős, barát, szomszéd,
ZILLER JÓZSEF

életének 75. évében, november

9-én rövid szenvedés után elhunyt. Drága szerettünk virrasz-

tása november 14-én, vasárnap

Felesége, Jolán, két fia: László

16.30-18.30 óra között lesz a Vili

Nyugalmad

Utolsó útjára november 15-én,

és Zoltán családjukkal együtt.

Drága Tata!

legyen

csendes,

A gyászoló család. (13808-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-

juk, hogy a szerető édesapa,
nagytata, dédnagytata, rokon, ismerős,

IMREH SÁNDOR

életének 89. évében, 2021. no-

vember 9-én, családja körében
csendesen megpihent. Temetése

november 12-én, pénteken 14

órakor lesz a hagymásbodoni re-

formátus templom udvarán. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (13830-I)
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Funerar ravatalozótermében.

hétfőn délután 3 órakor kísérjük

a katolikus temető alsó kápolná-

jából, református szertartás szerint. Emlékét szívünkben örökre

megőrizzük. Nyugodjon béké-

ben!

Gyászoló családja. (13827-I)

Szomorú szívvel, megrendülten

veszünk végső búcsút drága

édesapánktól,

ZILLER JÓZSEFTŐL.

Fáradt testének adjon a Jóisten

békés nyugodalmat.

Tünde és Csongor. (13827-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk id.
KRECZ LÁSZLÓ elhunytáról.
Együttérzésünket fejezzük ki
a gyászolóknak, Jolánkának
vigasztalódást
kívánunk.
Borbély Ernő és Borbély
László családjukkal. (-I)
Mély együttérzéssel osztozunk kolléganőnk, Dániel
Eszter Ilona igazgatónő szeretett NAGYTATÁJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában és
gyászában. A Deák Farkas Általános Iskola közössége
őszinte részvétét fejezi ki, és
Istenbe vetett hittel kíván vigasztalódást a gyászoló családnak ebben a nehéz
időszakban. (13817-I)
Fájdalommal búcsúzunk volt
osztálytársunktól,
LISZKA
BARNÁTÓL (BUCI).
„Nem hagylak el, sem el nem
távozom tőled.”
(Zsid. 13,5)
Ezzel az igével kívánunk vigasztalódást Lujzinak és szeretteinek! A Bolyai Farkas
Líceum 1970-ben végzett XII.F
osztálya. (13820-I)
Mélyen együttérzünk Fábián
Csabával szeretett ÉDESAPJA
elvesztése okozta fájdalmában. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak.
A Maros megyei CJRAE munkaközössége. (-I)
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak
TITUS
DASCHIEVICI elhunyta alkalmából. Isten nyugtassa békében! Boros Olimp és szülei,
Ilona és Tety. (13832-I)
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A Plasmaterm Rt.

kerámiaforma-készítő műhelyébe három váltásban dolgozó munkást
alkalmaz, valamint hőkezelő műhelybe mérnököt keresünk.

A helyszínen a betanítást vállaljuk.
Amit kínálunk:

•teljesítmény szerinti dinamikus bérezés
•szállítási pénz
•étkezési jegy

•egészségügyi magánbiztosítás

•barátságos, segítőkész munkaközösség.

Érdeklődni a 0730-708-011 telefonszámon, illetve az önéletrajzokat
elküldhetik a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre, vagy benyújthatják
személyesen Marosvásárhelyen a Bodoni utca 66/A szám alatt.

