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Sikeres „hadművelet”
Vámosgálfalván

Helyükre kerültek az új híd betongerendái

Gyűjtést szerveznek
a tűzkárosult
családnak
Pénzadománygyűjtést szerveztek
annak a nyárádszeredai családnak a
megsegítésére, amelynek háza az elmúlt napokban vált a lángok martalékává. A szentannai városrészben
kiütött tűz következtében a lakás tetőzete teljesen leégett, ezért a kezdeményezők abban igyekeznek
segítséget nyújtani, hogy még a tél
beállta előtt új fedelet kapjon az épület.

____________2.
Harmincöt éve
alakult
a Communitas kör

Rendkívüli akció levezénylésének lehettek tanúi a jelenlévők
november 3-án, szerdán Vámosgálfalva központjában, amikor az utolsó betonmonstrum is a helyére került a községben
épülő új híd tartópillérein. A polgármester szerint a művelet
a legapróbb részletekbe menő jó szervezésnek, a szakmai

Fotó: Nagy Tibor

precizitásnak és a lakosság hozzáállásának, megértő viszonyulásának is köszönhető.

Szer Pálosy Piroska

(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

Ha tájainkon valaki kiejti a Communitas szót, akkor ő maga és más is bizonyára a kilencvenes évek végén
létrejött Communitas Alapítványra
gondol, amely részben az erdélyi magyarság „pénzosztója”. A közvélemény
előtt ez ismert, hiszen különböző rendezvényekkel kapcsolatosan és a sajtóban is gyakori az utalás arra, hogy
„támogatta a Communitas Alapítvány”.
Mára a Communitas név egészen
közismert, sokat hangoztatott lett az
erdélyi magyarság körében.

____________15.

Új atomhajnal?

Felkapta a vizet az egyik nagynevű környezetvédelmi szervezet amiatt, hogy szép hazánk elnöke bejelentette, hogy új technológiás atomreaktorok építését tervezik amerikai támogatással. Ugyanennek az
elnöki bejelentésnek a margóján egy politikai elemző már kísérleti
nyúlketrecbe zárva vélte látni az országot. Elsőre úgy tűnik, az elnök
ismét beletenyerelt egy hangyabolyba, de hosszabb távon lehet, hogy
ez egyike az értelmes lépéseinek.
Már hetek, lassan hónapok óta nem újdonság, hogy egész Európa
nyakig csücsül egy energiaválságban. A politikusok közül sokan a dolgot leegyszerűsítve az egész bajt előszeretettel varrják az oroszok nyakába, mondván, hogy azért szabadultak el az árak, mert ott elzárták a
gázcsapot, de hát ők mindig mesteri szinten bújnak ki a felelősség alól.
Egyes, a fősodratú médiában teret alig kapó szakértők már hosszú
évek óta mondják, hogy az uniós energiapolitika rossz irányba megy
azzal, hogy túlerőltetik a megújuló energiaforrásokra épülő, de az időjárás miatt bizonytalan termelőkapacitásokat, miközben a klímaszenynyezés szempontjából tiszta energiát előállító atomerőműveket
leépítik. Már évekkel ezelőtt szóltak, hogy előállhat egy olyan helyzet,
amilyen az idén el is jött: hideg volt a legutóbbi tél, majd a tavasz,
aztán forró a nyár, így nagy volt az energiafogyasztás, de az időjárás
nem kedvezett a szél- és naperőművek működésének. A megújuló források kiesését pedig pótolni kellett, és jórészt ennek köszönhető,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 9 perckor,
lenyugszik
17 óra 2 perckor.
Az év 309. napja,
hátravan 56 nap.

Ma IMRE,
holnap LÉNÁRD napja.
LÉNÁRD: a rajnai német Lenard származéka, amely germán
gyökerekre vezethető vissza. Jelentése: erős, mint az oroszlán.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. november 4.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 17 0C
min. 11 0C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9486

4,2852

1,3734

245,1057

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

6, 40, 5, 39, 25 + 4

NOROC PLUS: 3 5 5 4 4 5

28, 44, 24, 1, 38, 4

NOROC: 4 4 4 5 8 0 6

36, 22, 5, 23, 3, 19

SUPER NOROC: 3 1 6 3 6 3

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

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., péntek, 16 óra. Az
órákat személyes részvétellel tartják, a helyszínről értesítik
az érdeklődőket.

Újabb támogatócsoport indul

A marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja november 15-én újabb támogatócsoportot
indít olyan személyek számára, akik demenciával élő hozzátartozókat gondoznak. A csoportfoglalkozásokat Cosma
István klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember és Szigyártó Adrienn pszichológus, család-pszichoterapeuta vezetik. A foglalkozássorozat 11
alkalomból áll, amelyek heti rendszerességgel zajlanak
majd online térben vagy a marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjában, a Mărăşti utca 13.
szám alatt, a járványügyi határozatok függvényében és az
óvintézkedések betartásával. Az egyes alkalmak időpontjait
a csoport tagjainak igényeihez igazítják. A részvételi díj 20
lej alkalmanként, amivel a jelentkezők a Teréz Anya központ programjaihoz járulnak hozzá. A részvételhez előzetes
regisztráció szükséges, a helyek száma korlátozott.
Jelentkezni november 8-ig, hétfőig lehet Szigyártó Adrienn
csoportvezetőnél: tel. 0734-888-417, e-mailen: adrienn.szigyarto@caritas-ab.ro.

Folytatódik a nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által indított őszi
nagytakarítás folytatódik: november 6-án, szombaton a
Papiu, Bernády, Sáros, Creangă, Kogălniceanu, Borsos
Tamás, Fürdő, Líceum, P. Popescu, Krizantém, Gh. Avramescu, Pádis, Zafir, Kozma Béla, Fenyő, Vulkán, Borzeşti,
Kelemenhavas utcákban takarítanak. Az akció november
19-ig zajlik. Bővebb tájékoztatás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán, illetve a www.tirgumures.ro honlapon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Könyvbemutatók a vásár előtt

Jövő hét végén kezdődik a 27. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár, ám azelőtt, ma délután,
illetve jövő kedden is két, érdekesnek ígérkező
könyvbemutatón vehetnek részt az érdeklődők.

Kaáli Nagy Botond

Ezek közül időrendi sorrendben elsőként Káli István
Klastrom utca kettő regényének bemutatójára kerül sor ma,
november 5-én 17 órától a Forradalom utca 8. szám alatti
Studium Prospero Kulturális Központban. A Prae Kiadóval
(Budapest) közös kiadásban megjelent kötetről a szerzővel
Markó Béla beszélget. Amint azt a kötet ismertetőjében olvashatjuk, a főhős, Tomi Amerikából tér vissza nagyszülei
egykori városába, Marosvásárhelyre a ’90-es évek elején,
hogy egyetemi kutatásához az ott történt feltáratlan rablásokat vizsgálja, amelyek zsidókat és magyarokat egyaránt
érintettek. A Klastrom utca kettő bátran és nyíltan mesél a
20. század három jelentős korszakáról mikronézetből: a
náci és a szocialista diktatúráról, valamint a rendszerváltozásról. Nem tesz egyenlőségjelet a két elnyomó rendszer
közé, nyíltan, de elsősorban személyes, emberi oldalról közelít a témához, és a kiszolgáltatottság különböző formáit
írja le. A Klastrom utca kettő generációs regény is, amelyben a fiatalabb korosztály tesz kísérletet az idősebbek élet-

világának, élettörténetének megismerésére, mely kísérlet
végkifejlete egyúttal pontos jellemzést ad az aktuális korról is. Mi, olvasók egy kicsit mind Tomik vagyunk: a jelen
kényelméből és megváltozott világából nehezen érthetjük
meg, érezhetjük át az elmúlt korok szenvedéseit. Sokszor
közömbösek vagyunk mások megpróbáltatásai iránt – a regényt olvasva viszont megpróbálhatjuk átérezni elődeink
és embertársaink nehézségeit, valamint megismerni a múlt
traumáit.
November 9-én, kedden 18 órától ismét könyvbemutatóra kerül sor. Ekkor Miklóssi Szabó István Gyémántmozaik című kötetét ismerheti meg a nagyközönség a Bolyai
utcai Gemma Book Caféban. A Mentor Könyvek és a
Gemma Book Café eseményén mutatják be a novellafüzért, a szerzővel a kötet szerkesztője, Vida Gábor beszélget
majd. Amint azt a kötetről közlik, az író megpróbálja
magát otthonossá tenni azokban a világokban, amelyekről
beszámol, amelyekbe menekül vagy amelyekben otthonra
lel. Ebből a szempontból az életrajzi történet, a mitológia,
a történelem vagy a fantázia világa egyaránt személyes
belső térré válik, akár meséli az ember, akár olvassa. Igazi
mitológiát teremt, és folyamatosan egzisztencialista kérdéseket vet fel, amelyeket nekünk kell megválaszolnunk. A
szerző – Testfüggőség című kötete után – újra a lét-értelem
oda-vissza viszonyát elemzi egy másik, új dimenzióban.

Gyűjtést szerveznek a tűzkárosult családnak

Pénzadománygyűjtést szerveztek annak a nyárádszeredai családnak a megsegítésére, amelynek háza az elmúlt napokban vált a lángok
martalékává. A szentannai városrészben kiütött
tűz következtében a lakás tetőzete teljesen leégett, ezért a kezdeményezők abban igyekeznek
segítséget nyújtani, hogy még a tél beállta előtt
új fedelet kapjon az épület. „Csak az együttérzés
sokszor nem elég, de a sokcseppnyi segítség
akár tengerré duzzadhat, így reményt adva a károsult családnak, hogy közösségi összefogással
újjáépülhet otthonuk!” – olvasható a kezdeményezők felhívásában.

Az adományokat, illetve pénzbeli
felajánlásokat Nagy Jenő helyi tanácsosnak (tel. 0743-205-514), Fodor
Lajos presbiternek (tel. 0740-855-827)
és Kacsó István önkéntes tűzoltóparancsnoknak (tel. 0784-447-700) lehet
jelezni.
Pénzadományokat
a
RO72CECEC001946338561411-es
bankszámlaszámra (Molnár Tibor
Sándor), vagy Revoluton a 0740-433927 telefonszámra (Tóth Zsolt) lehet
utalni.
A Molnár család lakásában múlt
vasárnap délelőtt csaptak fel a lángok, a tűzoltókat 10 óra után néhány
perccel risztotta a diszpécserszolgálat: a nyárádszeredai hivatásosok 4,
az önkéntesek 6, a marosvásárhelyi
hivatásosok 5, a csíkfalvi önkéntesek
pedig 8 személlyel siettek a tűz megfékezésére. A lakás tetőterében kiütött tüzet már az elején sikerült
elszigetelni, hogy ne terjedjen át a
mellék- vagy szomszédos épületekre,

majd a tűzoltással párhuzamosan a tűzoltók a segítségükre sietett mintegy 30 helyi lakossal elkezdték az
anyagi javak mentését is, azaz az épületből sikerült kihordani a bútorokat, ruhákat, háztartási eszközöket. A
tűz a teljes tetőzetet felemésztette, hamarosan a padlás
is beomlott, így a lakásnak csak a falai maradtak meg a
háromórás mentési akciót követően – tudtuk meg Kacsó
István parancsnoktól. A lakástulajdonos úgy véli, a fűtésrendszerben keletkezett rövidzárlat okozhatta a szerencsétlenséget, a tűzoltók viszont arra is gyanakodnak,
hogy kéménytűz keletkezhetett, ami gyorsan átterjedt a
tetőtérre.(GRL)

A tűzesetet követően a családi ház tetőzete teljesen elpusztult
Fotó: Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltó-egyesület

A 60 az új 30? – az Erdély TV műsorában

Energikusak, kalandvágyók, bátrak, és elmúltak hatvanévesek. Mégis, ha rájuk nézünk, nem a társadalom által alkotott sztereotípiák tükröződnek, amikkel általában 60
után szembe kell néznie egy nőnek. Az Erdélyi Magyar
Televízió Nőszemközt című műsorában Kurta Kinga vendégei olyan hölgyek, akik, bár már elmúltak hatvanévesek,

RENDEZVÉNYEK

Nosztalgiaízek

Ezzel a jelszóval szerveznek november 11-étől 14-ig, naponta 9 és 22 óra között a marosvásárhelyi Rózsák terén
kézművesvásárt, amelyen helyi termelők vesznek részt
hagyományos házi termékekkel, kézműves alkotásokkal.
Ékszerekkel, natúr kozmetikumokkal, levendulatermékekkel, virágokkal, italokkal, édességekkel (palacsinta, méz,
pálinka, házi kalács, szörpök, friss, ropogós kenyér, bak-

mégsem úgy élik mindennapjaikat, ahogy a társadalom elvárná tőlük: Szekrényi Katalin és Kinizsi Gyöngyi, a Marosvásárhelyi Rádió egykori munkatársai és dr. Pongrácz
Mária családorvos nem is akarnak megfelelni a társadalom
elvárásainak. A műsor péntek este 9 órától az Erdély TV
képernyőjén és YouTube-csatornáján látható.

lava, török édességek, italok) várják a vásárlókat. A résztvevők előzetes jelentkezés alapján állíthatják ki termékeiket. Jelentkezni Gyarmati Izabella szervezőnél lehet a
0748-912-460-as telefonszámon.

Creactivity gyermekfesztivál

Ötödik alkalommal szervez gyermekfesztivált a hét
végén, november 6-7-én a marosvásárhelyi Creactivity
Egyesület. A járványhelyzet miatt az online térben zajló,
kézműves- és sporttevékenységekben, interaktív játékokban bővelkedő fesztivál részleteiről az egyesület Facebook-oldalán tájékozódhatnak a szülők és gyermekek.
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Finanszírozási tervek Marosvásárhelyen

Ország – világ

Milyen fejlesztések várhatók?

Elhunyt Király Károly

November 3-án Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere és Vincze Loránt európai parlamenti
képviselő sajtótájékoztatót tartott, amelyen beszámoltak a jövőbeli tervekről és projektekről. Az Európai Bizottság október utolsó hetében elfogadta
Románia helyreállítási költségvetését, amelyet a
köznyelvben csak PNRR-ként emlegetnek. Romániának 80 milliárd euró áll a rendelkezésére a következő pénzügyi időszakban, és ehhez még
hozzáadódik az Anghel Saligny beruházási kormányprogram, amely infrastrukturális fejlesztéseket finanszíroz a következő években.

Nagy-Bodó Szilárd

Vincze Loránt hangsúlyozta, hogy hatalmas lehetőség áll
Románia és az erdélyi térség előtt, ezzel pedig muszáj élni.
Az uniós pénzalapok lehetőséget teremtenek arra, hogy számos terület fejlődjön. Az európai parlamenti képviselő elmondta, hogy számos jó projektet mutattak be neki
Marosvásárhely kapcsán, és reményét fejezte ki, hogy minél
több megvalósul ezek közül. A képviselő tisztában van vele,
hogy egy mandátum alatt lehetetlen az összes tervet és ötletet
megvalósítani, de azon kell dolgozni, hogy minél több sikerüljön, hiszen a városra ráfér a fejlődés a többéves stagnálás
után. Vincze Loránt arról is beszámolt, hogy a beruházásra

Vincze Loránt európai parlamenti képviselő

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere

Fotó: Maris Cristian Daniel

költhető pénzösszegek nagy része Brüsszelből jön, és szerte
Maros megyében az RMDSZ-es polgármesterekkel azon dolgoznak, hogy minél több projekt valósulhasson meg mind Marosvásárhelyen, mind a megyében, annak érdekében, hogy
javuljon az itt élő emberek életszínvonala.
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere elmondta, hogy
a városi tanács legutóbbi ülésén hét projektre bólintott rá. Ezeket november 8-áig fogják előterjeszteni finanszírozásra a Saligny program keretében. A projektek között szerepel az utcák
korszerűsítése és egy Maros-híd építése. A többi önkormányzattal való közös finanszírozás keretében pedig a Mezőpanit
községhez tartozó Harcó és a Remeteszeg utca (Marosvásárhely) közötti DC136 jelzésű út korszerűsítésére fog alapokat
igényelni a két település önkormányzata.
Marosvásárhely polgármestere elmondta, hogy Románia
óriási összeget kap az Európai Uniótól, és az önkormányzatok
is fel kell legyenek készülve, hiszen le kell tudják hívni a támogatásokat. Soós Zoltán továbbá hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az is, hogy a Május 1. strand helyére épült
uszoda kerüljön a városhoz, illetve, hogy fejezzék be a fedett
korcsolyapálya félbehagyott munkálatait. Továbbá egy 22
hektáros park kiépítését is meg szeretnék valósítani. A polgármester elmondta a sajtó képviselőinek, hogy a terelőút 1-es,
6-os és 7-es szakasza már tervezés alatt áll, illetve a rövid távú
tervek között szerepel kilenc parkolóház építése. Ezek közül
négynél már az előtanulmányokat készítik.

Jelentős regionális eltérések vannak
a halálozási ráta tekintetében

Jelentős regionális eltérések vannak Romániában a
Covid-halálozásoknak a fertőzésekhez viszonyított
aránya tekintetében: Krassó-Szörény és Hargita
megyében négyszer nagyobb arányban haltak meg
a koronavírussal diagnosztizált betegek, mint Bukarestben és a fővárost övező Ilfov megyében – tudta
meg a Hotnews.ro hírportál.

A portál csütörtökön tette közzé a halálozási ráta megyei
bontású adatait, amelyeket a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS) bocsátott rendelkezésére. Két nappal korábban a lap az
ország 41 megyéjének és a fővárosnak az átoltottsági adatait
is megszerezte az oltási kampányt koordináló országos testülettől (CNCAV).
Ezekre alapozva a Hotnews az egyes megyék eltérő halálozási rátáját az átoltottsági szinttel is összefüggésbe hozta,
rámutatva egyebek mellett, hogy a legalacsonyabb (26 százalékos) átoltottságú Suceava megye a halálozási listán is a legrosszabbak között van.
Országos szinten az ötvenezerhez közelít a járvány kezdete
óta regisztrált Covid-halálesetek száma, míg a hivatalosan diagnosztizált fertőzéseké meghaladta az 1 millió 685 ezret.
Eszerint Romániában a regisztrált fertőzöttek csaknem három
(2,93) százaléka vesztette életét.

Az egyes térségek között azonban jelentős eltérések vannak: Krassó-Szörény megyében 5,66, Hargita megyében 5,47,
Suceava megyében 5,22 százalékos a fertőzöttek halálozási
rátája, míg Ilfov megyében 1,05, Bukarestben, Kolozs megyében és Konstanca megyében pedig 1,49 százalékos.
Bukarestben és abban a négy megyében, ahol a halálozási
ráta két százalék alatti, az átlagos átoltottság a 49 százalékot
közelíti. Abban a hat megyében, ahol a koronavírussal diagnosztizált betegek több mint öt százaléka meghalt, az átlagos
átoltottság nem éri el a 34 százalékot. A 19,3 milliós Romániában eddig 7 millió 147 ezer lakos, a beoltható (12 év feletti)
lakosság 42 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus
elleni oltást. A Hotnews által publikált megyei bontásból kiderült, hogy abban a hét megyében, ahol (november 1-jéig)
az átoltottság meghaladta a 45 százalékot, a fertőzöttek 2,2
százaléka halt meg, míg abban a hat megyében, ahol az átoltottság nem érte el a 30 százalékot, több mint másfélszer magasabb, 3,9 százalékos a halálozási ráta.
A magyar többségű megyékben az átoltottság jelentősen elmarad az országos átlagtól: Kovászna megye utolsó előtti,
26,6 százalékos, míg Hargita megye hátulról a hetedik a rangsorban, 32,3 százalékos (a beoltható lakosság számához viszonyított) átoltottsággal. (MTI)

Az USR nem lép koalícióra az NLP-vel,
ha Florin Cîţu lesz a kormányfő

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnöke
kizárja azt, hogy pártja koalícióra lépjen a Nemzeti
Liberális Párttal (NLP), ha Florin Cîţu vezeti a kormányt.

A Digi24-nek nyilatkozva Dacian Cioloş csütörtökön elmondta: az USR „nagyon világos” feltételekhez köti a koalíció helyreállítását. Kérdésre válaszolva elutasította azt a
lehetőséget, hogy pártja elfogadja Florin Cîţut miniszterelnöknek.
„Jó lenne már lezárni ezt a témát, mi egy ideje már lezártnak tekintjük. (...) Komolyabb dolgokkal kell foglalkoznunk,
ha ki akarunk lábalni a válságból” – jelentette ki Dacian Cio-
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loş, emlékeztetve arra, hogy az NLP-vel folytatott szerdai tárgyalásokon nem volt téma a miniszterelnök személye, de az
USR elfogadta azt, hogy a liberálisok jelöltje vezesse a kormányt.
A pártelnök ismételten megerősítette: az USR csak akkor
ül ismét tárgyalóasztalhoz a liberálisokkal, ha az NLP egyértelművé teszi a koalíció helyreállítására irányuló szándékát.
Dacian Cioloş elmondta, pártja az egészségügyi válság és
az energiadrágulás problémájának megoldása mellett strukturális reformok bevezetését is jónak látja, amire szerinte az
NLP és a Szociáldemokrata Párt (PSD) esetleges koalíciója
nem lenne képes. (Agerpres)

Életének 92. évében elhunyt Király Károly erdélyi politikus – tudatta a család csütörtökön az MTI-vel.
Hosszú politikai pályafutása kezdeteként Király Károly 1945-ben csatlakozott a kommunista ifjúsági
mozgalomhoz. 1957 és 1965 között a Magyar Autonóm Tartomány Ifjú Munkás Szövetségének a titkára, majd 1968-tól 1972-ig Kovászna megye
kommunista pártbizottságának első titkára volt. Az
egyre inkább magyarellenessé és diktatórikussá
váló pártpolitika elleni tiltakozása jeléül 1972-ben lemondott állami és párttisztségeiről. Ezt követően politikai kegyvesztett lett, karánsebesi, majd
marosvásárhelyi gyárak vezetésével bízták meg. A
kommunista diktatúra utolsó évtizedeiben több beadványban tiltakozott a magyarság jogfosztása ellen.
Az 1989-es rendszerváltozás után részt vett az
RMDSZ megalapításában, és a Nemzeti Megmentési Front tanácsának az alelnökévé választották. Hibának tartotta, hogy az RMDSZ nem az autonómia
igényének a bejelentésével lépett színre az új romániai politikában. 1990 májusában a szenátus alelnöke
lett. A parlament tagjai közül egyedüliként nem vett
részt 1991-ben az új alkotmány megszavazásán, az
alaptörvény kisebbségellenes passzusai miatt, ezért
megfosztották szenátori mandátumától. Az erdélyi
magyarság jogai és önrendelkezése érdekében folytatott küzdelme elismeréseként a Magyar Érdemrend
középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át
2015 novemberében. Az elismerést Lezsák Sándor,
az Országgyűlés alelnöke adta át a Parlamentben.
(MTI)

Sikeres a nemzeti régiókért
indított polgári kezdeményezés
aláírásgyűjtése

Immár hivatalosan is elismertté vált a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének a sikeressége – jelentette be
csütörtökön Izsák Balázs, a polgári kezdeményezés
bizottságának a képviselője, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Izsák Balázs azután tette a bejelentést, hogy szerdán a magyarországi Nemzeti
Választási Bizottság több mint 774 ezer – magyar állampolgároktól gyűjtött – támogató aláírás érvényességét ismerte el. Az SZNT elnöke az MTI-nek
elmondta: ezzel a polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének mindkét érvényességi feltétele teljesült.
Az Európai Unió tagállamainak az illetékes hatóságai
több mint egymillió aláírás hitelességét ismerték el,
és hét tagállamban – Magyarországon, Romániában,
Szlovákiában, Írországban, Belgiumban, Spanyolországban és Litvániában – sikerült a küszöbértéket
meghaladó aláírás hitelességét elismertetni. (MTI)

Módosult az Erdélyi Magyar
Televízió jelenléte
a Digi csatornalistájában

Módosult az Erdélyi Magyar Televízió helye a Digi
(RCS & RCS) kínálatában, miután a legnagyobb
hazai előfizetéses televízió és szélessávú internetszolgáltató frissítette csatornalistáját. Ahhoz, hogy a
néző az Erdély TV műsorait továbbra is követhesse,
a rendszer frissítésére van szükség. Amennyiben a
rendszer frissítése után sem jelenik meg az Erdély
TV a csatornalistán, keresse fel kábelszolgáltatóját!
(közlemény)

Új atomhajnal?

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy például a gáztározókat nem tudták a tél előtt feltölteni. A sokat szidott oroszok már csak a habot kenték
fel a tortára azzal, hogy a számukra taktikailag legkedvezőbb pillanatban szorítottak még egyet a csapon, csak
hogy érezzük a törődést.
Idénre még annyi változott, hogy a klímavédelem
szempontjából az egyik legtisztább, de más, főleg biztonsági szempontok mentén nem kevés aggodalommal övezett – és ezért évek óta leépítésre szánt –
atomenergiának, úgy látszik, növekedik a támogatói bázisa. Októberben tíz uniós tagállam állt ki egy közös levélben amellett, hogy az atomenergiát nyilvánítsák
zölddé, azaz környezetvédelmi szempontból fenntarthatóvá. Pár nappal később, valószínűleg nem véletlenül
időzítve, huszonöt neves szakértő az egyik neves német
lapban megjelent állásfoglalásban biztatja arra Németországot, hogy vizsgálja felül az atomerőművei bezárására vonatkozó álláspontját.
Meglehet, hogy elindul egy komolyabb vita, ami azt is
eredményezheti, hogy ez az energiaforrás ismét szalonképessé váljon a döntéshozói körökben. A kérdéskör kapcsán valószínűleg sok hangos nyilatkozat következik a
közeljövőben, ám a számlafizető fogyasztó szemszögéből
nézve az ezért fizetett illetékesek olyan megoldást kellene
találjanak az energiaellátásra, amivel elkerülhetők a
most tapasztalhatóhoz hasonló válsághelyzetek. Atommal vagy anélkül, az legyen a szakértők dolga.
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Sikeres „hadművelet” Vámosgálfalván

(Folytatás az 1. oldalról)
Kilencven évig szolgált Vámosgálfalván a régi közúti híd, a megnövekedett forgalom és az idő
vasfoga azonban kimondta az ítéletet, és a megyei tanács pályázata
révén biztonságos híd építésére
nyílt lehetőség. Veszélyes, emberpróbáló bevetés volt a daruval magasban végzett művelet, amint
lakóházak fölött lengették és forgatták, majd óvatosan, milliméternyi
pontossággal a helyére kerültek az
egyenként két kamion súlyát is
meghaladó, a híd alapját képező betongerendák. November 2-án, kedden este indult el a nagyenyedi ipari
egység udvaráról az a hét túlméretes nehézvontató, amelyek mindegyike egy-egy 29 tonnás és 30
méter hosszúságú vasbeton gerendát szállított a vámosgálfalvi KisKüküllőn átívelő híd építéséhez. A
külön útvonalengedéllyel rendelkező éjszakai szállítmány rendőri
kísérettel érkezett meg szerdán kora
reggel a községközpontba. A 250
tonnás emelődarut egy nagyváradi
cég biztosította, és már kedden este
felállítva, bevetésre készen állt a betongerendákkal való navigálási művelethez.
Remélhetőleg karácsonyig elkészül
Balog Elemér polgármester a
nagy volumenű akció felelősségének terhe alatt mesélt az előkészítő
munkálatokról, azokról az engedélyekről és intézkedésekről, amelyek
nélkül a művelet nem ment volna
ennyire gördülékenyen és gyorsan.
Mint mondta, a híd melletti családi
házak fölötti villanyvezetékeket,
távközlési kábeleket ideiglenesen
fel kellett számolni és áramtalanítani, mivel az óriási betongerendákat a házak fölött egyensúlyozva
lehetett a tartópillérekre helyezni. A
hét darab betongerendából álló új
hidat tíz méter szélesre tervezték,
így többé nem lesz egyik irányból
sem elsőbbségadási kötelezettség,
mint a régi hídnál. A járművek
számára a két forgalmi sáv
négy+négy méter széles, a gyalogosoknak a közúti híd két oldalán
egy-egy méter szélességű járdát alakítanak ki.
Idén, augusztus 16-án kezdték
meg a Kis-Küküllőn átívelő régi
fémszerkezetű híd elbontását Vámosgálfalván. A Maros Megyei Tanács által finanszírozott megyei út
felújításának része egy új közúti híd
megépítése is a községközpontban.
Az építés idejére a közúti forgalmat
egyirányúsított, aszfaltozott mellékutcákba terelték, villanyrendőr irányítja az ideiglenes hídon átkelő
járműveket.

A darukezelő

Fotó: Nagy Tibor

A 151B és 142 jelzésű megyei
utak korszerűsítése keretében végzett rehabilitációs munkák során
Vámosgálfalván, a 142-es országúton, a Kis-Küküllőn zajlik az új betonhíd építése, az uniós projektbe
foglalt híd hozzávetőleg 1,348 millió lejbe kerül héa (TVA) nélkül.
Szeptember 21-én fogtak a vasbeton híd tartópilléreinek a megöntéséhez, november 3-án délelőtt
azokra helyezték a betongerendákat. A napokban érkezik nyolc
tonna vasalás, ami a gerendákra
kerül, és azt betonba öntik. Majd
következik többek között a szigete-

lés és a két réteg aszfaltburkolat leterítése.
2021-ben a községközpont harmadik hídját építik a Kis-Küküllőn.
Az egykori földesurak által építtetett fahidat váltotta fel az 1931-ben
épített fémhíd, amelyet idén augusztus második hetében bontottak
el. Míg az új híd elkészül, a gépkocsiforgalmat egy ideiglenesen felállított egysávos hídra terelték,
amelyen azonban a 7,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsik nem haladhatnak át. A korlátozásra Dicsőszentmártonban és Nyárádtőn is jelzőtábla figyelmezteti a járművezetőket.
Abban reménykednek, hogy a
munkálatokat nem gátolja majd az
időjárás, és a téli ünnepek idejére
átadhatják a közúti forgalomnak –
tájékoztatott Balog Elemér polgármester.
Szakértelem és felelősségteljes
hozzáállás
A község elöljárója figyelemmel
követi a munkafolyamatot, és többek között a Dimex építőcég
munkálatvezetőinek és alkalmazottainak a szakértelmét, megbízhatóságát hangsúlyozta, illetve azokét
az alvállalkozókét, akikkel közösen
vállalták fel a hídépítéssel járó
munkafolyamatokat. A híd építését
egy Szatmár megyei alvállalkozás
végzi, az építésvezető, Hotca Ioan
mérnök több mint negyven éve irányít hídépítéseket az országban.

Véleménye szerint üres ígéretek helyett tettekkel lehet bizonyítani a
szakmai hozzáértést, a megbízhatóságot, az a legjobb ajánlólevél a
fennmaradáshoz.
A nagyméretű betongerendák
összehangolt akció keretében kerültek a helyükre, amelyet a nagyváradi DEME Macarale építőipari
nehézgépkölcsönző cég szakemberei szerveztek meg. Amint Bândilă
Ioan mérnök, a nagyváradi cég
övezeti képviselője kérdésünkre
kifejtette, a betongerendák elhelyezésének szakszerűsége és a magabiztos, ugyanakkor hihetetlen
munkatempó az előre megtervezett, percre pontos programozásnak,
a
helyiek
szakmai
hozzáállásának is köszönhető. A
túlméretes betongerendák szállításának megszervezésétől a járművek biztosításán át a végső
helyszínre való szakszerű és biztonságos elhelyezésig mindvégig
magas szintű professzionalizmusról tanúskodott. Az igazsághoz tar-

tozik a község polgármesterének
és csapatának a részvétele a terep
előkészítésében, az áramszolgáltatókkal és a távközlési szolgáltatókkal való kapcsolattartás oly
módon, hogy az érintett ingatlanok
minél rövidebb ideig maradjanak
áramszolgáltatás nélkül. A déli
órákban már a hetedik betongerenda is a helyére került anélkül,
hogy akár a legkisebb veszély jele
is mutatkozott volna. A DEME
Macarale családi vállalkozásként
indult, mára Európa egyik legnagyobb nehézgépkölcsönző cégeként emlegetik, országszerte
hozzávetőleg háromszáz alkalmazottat foglalkoztatnak. Több mint
száz emelődaruval rendelkeznek,
a legnagyobb 600 tonnás. A nagyváradi székhely mellett az országban kirendeltségeik vannak
Brassóban, Bukarestben, Jászvásáron, és reményeik szerint
az elkövetkezőkben Marosvásárhelyen is megnyithatják a munkapontjukat. Jelenleg Marosvásárhelyen az Azomures vegyi kombinátban is jelen vannak munkagépeikkel a magasban végzett munkálatoknál.
A szerdai akcióban rendkívül
fontos szerepet betöltő darukezelő,
Florin Ioan Hahău huszonöt éve a
cég alkalmazottja, és ‘89 óta darukezelő. Kérdésünkre elmondta,
hogy a hasonló műveletek egyik
fontos eleme a terep előkészítése
annak érdekében, hogy biztonságosan vízszintes alapokra rögzítsék az emelődaru tartószerkezetét.
A gépkezelő és műveletirányító
felelőssége a daru elemeinek a
rendszeres ellenőrzése, de meghatározó azoknak a betongerendákba
öntött füleknek is az ellenállása,
amelyekbe
az
emelőhorgot
illesztik. Az 51 éves darukezelő
eddigi pályáját balesetmentesnek
mondta. Volt rá eset, hogy a gerendákba öntött acélfülek körül a
megemelt súly alatt repedések jelentek meg, de azt időben észlelték, és sikerült elhárítani a
veszélyt – ismertette velünk is a
szakember a nehézgépkezelés fontosabb elemeit.
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Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja

Komán János

(Folytatás október 29-i
lapszámunkból)
Számos alkalommal az ellenfél
kénytelen elismerni Erősdy törvényre támaszkodó hozzászólásait,
bírálatait, és ez a tekintélyrombolás
mindegyre megismétlődik 1910-ig,
amikor végül is ifj. Ugron Gábornak
el kellett hagynia a főispáni széket.
A főispán és Erősdy között kiélezett
ellentét legrészletesebb krónikása a
marosvásárhelyi Székely Lapok,
mely független politikai napilapként
tüntette fel magát, ugyanakkor a
vármegye autonóm pártjának a lapja
lett, mely Erősdyt töretlen melléállással támogatta, és a főispán legkíméletlenebb ellenfele, bírálója volt.
Erősdy, „a vármegye esze” egy
nyolc ívre terjedő panasszal támadta
meg a közigazgatási bíróságon az
1907. év decemberében véghezvitt,
törvénytelennek tartott tisztújítást,
viszont a legfelsőbb közigazgatási
bíróság elutasította a kiváló jogi tudással és meggyőző érvekkel megszerkesztett panaszt, amelyet Erősdy
Sándor adott be Ugron főispán törvénytelennek tartott eljárása ellen.
(133)
A hatalom emberei az Erősdy
köré csoportosult autonómiapárti,
ellenzéki bizottsági tagokat a február 18-ára kitűzött megyei közgyűlésre meg sem hívták. Ezen a
közgyűlésen határozták el a Nyárád
menti és a mezőségi keskeny nyomtávú vasútvonal építését, amelynek
Mezőölyves és Mezősámsond falvaknak, Désy Zoltán és gróf Bethlen
István birtokainak érintésével kellett
áthaladnia. (134) A helyi és a központi
hatalom gyengülő vármegyei támogatottságát az is eléggé jelezte, hogy
az eladósodott Szabadság lapjukat
nem tudták fenntartani, eladták Adi
Árpád nyomdásznak, aki a Székely
Ellenzék tulajdonosa volt. (135) De a
főispán és a főváros a markában tartotta az erős ellenzéket. Március
végén és április első napjaiban arról
írtak a fővárosi és az erdélyi lapok,
hogy a marosvásárhelyi törvényszék
vádtanácsa április 1-jén vád alá helyezte dr. Nagy József alispánt és
Erősdy Sándor vármegyei főjegyzőt, mert nem hajtották végre a belügyminiszter lemondató rendeletét,
azaz „hivatali engedetlenség megtagadásának bűntette címen” emeltek
vádat ellenük. (136) A vádlottak egy
beadványt intéztek a legfelsőbb bírósághoz, a királyi Kúriához, amelyben azt kérték, hogy ügyük
elbírálására egy más törvényszéket
delegáljanak, mert a marosvásárhelyi törvényszék elnökét és bíráit
velük szemben elfogultaknak tartják.
Kérelmüket azzal is indokolták,
hogy Pozsoni Gábor, a törvényszék
új elnöke, mint megyebizottsági tag,
az ellenzék vezére volt. (137) Közel
hat hónap elteltével, május harmadik
hetében, megérkezett a Maros-Torda
vármegye autonómiapártjának emlékiratára küldött belügyminiszteri
válasz, melyet Andrássy Gyula belügyminiszter ifj. Ugron Gábor főispánnal egyeztetve állíttatott össze.
Az elutasító választ a következőképpen fejezte be:

Bethlen István (1874–1945) országgyűlési
képviselő (1901–1918)

„Mindezekhez képest tekintettel
arra is, hogy dr. Nagy József és
Erősdy Sándor már nem állnak a
vármegye szolgálatában, és így a
visszahelyezésükre irányuló kérelem tárgytalanná vált – az »emlékirat« alapján semminemű további
intézkedést tenni szükségesnek nem
találtam.” (138) A kimerítő választ a
Székely Ellenzék, a helyi hatalom
lapja folytatásokban közölte június
20–26. között megjelent számaiban.
Erősdy nem hagyta válasz nélkül a
belügyminiszter válaszát. Egy füzetnyi terjedelmű részletes cáfolatot
négyezer példányban nyomtattatott
ki, melyeket órák alatt elkapkodtak
a kíváncsiak, ezért egy második, kiegészített, gondosabb változatát is
kiadatta.(139) A Nyílt válasz brosúrából az egyik fővárosi lap a következő sorokat idézte:
„Igenis, fennen hirdetem, hogy
számos törvénytelenséget és szabálytalanságot, valamint erőszakoskodást követett el Ugron főispán!
Csakhogy tessék a megígért »beható
vizsgálatot« megtartani, a panaszokat és azok tanúit kihallgatni; bizonyítékaik beszolgáltatására módot
nyújtani, akkor elválik, hogy kinek
van igaza! De akkor Ugron főispán
is a maga eredeti képében mutatkozik be, abban az emberében, aki becsületszavával úgy dobálózik, mint
az utcai gyerkőc a sárgolyókkal,
kinek férfiszavára komoly ember
mit sem ad, és igazolva lesz az emlékirat azon állítása, hogy ezzel az
emberrel egészséges és közhasznú
kormányzást inaugurálni nem
lehet.” (140) A Székely Lapok, a Budapesti Hírlap, A Polgár, a Pesti
Napló, a Népszava és a Pesti Hírlap
Erősdyt védelmező újságcikkeket
közöltek július 16-án, a megjelent
brosúrára, röpiratra támaszkodva.
Július első hetében a helyi és a fővárosi lapok a királyi Kúria válaszával foglalkoznak, mely szerint nem
küldenek új bírót Erősdy főjegyző
és dr. Nagy József felfüggesztett
alispán engedelmesség megtagadása
miatt elindított perének elbírálásához, mivel a marosvásárhelyi királyi
ügyészség és bíróság nem politizálhat, de a központi lapok megjegyzik, hogy „(…) ez nem jelenti azt,
hogy csakugyan nem is politizálnak.
Annyira nem, hogy például a marosvásárhelyiek politizáltak is. És most

ítélkezni fognak politikai ellenfeleiken!” (141)
Közben a Székely Lapok cikksorozatot közölt Erősdy leleplezései
ifjú Ugron főispánról címmel. (142)
Ezek az újságcikkek egyrészt
Erősdy népszerűségét, tekintélyét
növelték, másrészt a főispán és a
belügyminiszter számára jelenthettek keserű napokat.
Október 3-án megkezdődött a
marosvásárhelyi törvényszéknél elindított per dr. Nagy József és
Erősdy Sándor ellen. A vád szerint a
belügyminiszter rendeletét nem tartották törvényesnek, és nem hajtották végre. De a tárgyalás elmaradt,
mert Erősdy nem jelent meg, és
ügyvédje, dr. Sebestyén Miklós orvosi bizonyítvány alapján kérte a
tárgyalás elnapolását.(143) A marosvásárhelyi, a Maros-Torda vármegyei politikai csatározások a város
polgármesterét, Bernády Györgyöt
is érintették. El akart határolódni
Erősdytől és a Székely Lapok napilaptól, mely az autonómiapárt szócsöve volt. Ezért Bernády György
betiltotta a 38 éve fennálló, leghoszszabb életű napilap, a Székely Lapok
utcai árusítását, amiért a napilap
egyik cikkében úgy írt róla, mint a
darabont Vozáry János cimborájáról,
akit „ Marosvásárhely örök szégyenére küldöttségileg iktatott be”, és
„aki az Ugronok legelkeseredettebb
ellenfelét, az erős Erősdy Sándort
rútul eladta, és ezáltal szilárdította
meg ingadozó polgármesteri székét.” (144) A lap utcai árusításának betiltása miatt a belügyminiszterhez
apelláltak, de hiába, és a fővárosi sajtónak egyetlen szava sem volt a sajtószabadság eme durva merénylete
ellen. A napilap ezek után mindegyre
szembefordul Bernádyval, de ez az
ellenszenv nem a városépítő, hanem
a politizáló Bernádyt sértegeti, aki a
főispán mellé állott.
Ifj. Ugron Gábor főispán, „akiből
Erősdy csinált annak idején szolgabírót, és aki csupán az Erősdy védő
szárnyai alatt növekedett fel annyira,
amennyire gyenge képességei sohasem emelték volna” (145) fel, tovább
erőltette a hivatali engedetlenség
vétsége miatti per megrendezését.
Erősdy betegsége miatt sem a második, sem a harmadik perre nem jelent
meg, ezért a bíróság elővezettetését
rendelte el. (146) Az országosan ismert
maros-tordai politikai per lefolyásáról
számos beszámolót olvashatunk a
helyi, az erdélyi és a fővárosi lapokban, mely 1909. január 28-án kezdődött. (147) A legrészletesebbet a Székely
Lapok január 30-án három oldalon
közölte. Az alispánt és Erősdyt azzal
vádolták, hogy a belügyminiszternek
Erősdy felfüggesztésére vonatkozó
rendeletét, egymással összebeszélve,
nem hajtották végre. A napilap szerint a vádlottak nyomos érvekkel,
konkrét tényekkel bebizonyították,
hogy nem ők a bűnösök, hanem
Andrássy belügyminiszter, aki olyan
ide-oda kapkodó rendeleteket küldött Maros-Tordába, amelyek mélyen sértették a törvényhatóság
önkormányzati jogát. Ugyanakkor a
vádlottak a szószegő Ugron főispánt
is élesen támadták. A jogszerű véde-

lem ellenére a törvényszék mindkét
vádlottat a hivatali kötelesség megtagadása miatti vétségért kilencvenkilencven napi fogházra ítélte, amit
ezernyolcszáz-ezernyolcszáz korona
pénzbüntetéssel megválthattak, de a
védelem a fellebbezés jogával élt.
(148)
A tárgyalásnak jelentős számú
hallgatósága volt, és híre országszerte elterjedt, mivel Erősdy leleplezte Andrássy belügyminiszter és
Ugron főispán törvénytelennek tartott eljárását. (149) Többek között arra
is fény derült, hogy a darabontkormány idején Ugron főispán, Désy
Zoltán és Bethlen István gróf, országgyűlési képviselők a behódolás
hívei voltak. „Ugron Gábor a darabont-időkben mint szolgabíró végigjárta az összes maros-tordai
tisztviselőket, és házalt az öreg
Ugron üzenetével, arra szólítva fel
őket, hogy hódoljanak be, mert sötét
idők jönnek Magyarországra.” (150)
Dr. Sebestyén Miklós ügyvéd védőbeszéde, melyet a Székely Lapok
külön füzetként csatolt február 14-i
számához, nagy hatást gyakorolt a
vármegyei közéletre. A darabontoknak titulált, menesztett vármegyei
hivatalnokok iránti ellenszenv még
jobban megingott, amikor a koalíciós kormány képviselőháza kijelentette, hogy a „(…) volt miniszterek
ellen a törvényes megtorlás jogi eszközeit igénybe venni nem akarja.”
(151)
Nem hagyható említetlenül dr.
Nagy József levelének a Székely
Lapok újságban közölt, világosságot
teremtő tartalma, mely szerint a
nemzeti ellenállás kezdeményezője
a vármegyei tisztikar volt, és annak
élén Erősdy Sándor főjegyző és
Orbán Balázs aljegyző voltak, de
vezérnek Désy Zoltánt választották,
ő lett a „villanyszikra”, és kijelenttette, hogy mihelyt az alkotmányos
élet visszaáll, Erősdy meg fogja
kapni a maga jutalmát, „alispánt csinálunk belőle,”(152), de később a koalíciós kormány álláspontjára
helyezkedett, és elfeledte ígéretét.
A dr. Sebestyén Mikós ügyvéd
által megfellebbezett törvényszéki
határozatot 1909. júl. 2-án tárgyalta
újra a marosvásárhelyi királyi tábla.
Az autonómiapárt lapja, a Székely
Lapok az Ugron-uralom bukásáról
beszélt, ami még korai jóslat volt, de
az Erősdy és dr. Nagy József ellen
indított per elvesztése, a vádlottak
felmentése ennek a jóslatnak az igazát fogja bizonyítani. Az egyik fővárosi napilap a következőképpen
kommentálta a felmentő bírói döntést: „Az ítélet lesújtó Andrássy gróf
belügyminiszterre és Ugron főispánra, mert kiderült, hogy Erősdyéket alaptalanul, hatalmi szóval
hurcolták a vádlottak padjára, és a
tisztújítás alkalmával kikandidálás
útján, igaztalanul fosztották meg állásaiktól.” Egy másik fővárosi napilap hasonlóképpen számolt be: „Ezt
az ítéletet sem Andrássy belügyminiszter úr, sem a spicli-szerepre vállalkozott Ugron főispán úr nem teszi
az ablakba.”(153) Sajnos, Marosvásárhely polgármestere, dr. Bernády
György ismét színt vallott, amikor a
Székely Lapok 149. számát, miután
ennek a lapnak az utcai árusítását
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betiltotta, elkoboztatta a rendőrséggel, ami ellen a marosvásárhelyi napilapok (a Függetlenség, az Ellenőr,
a Hírlap és a Székely Lapok) egy
közös tiltakozást jelentettek meg
Határozat címmel. Ráadásul a polgármester az október 2-án, 3-án, 5én, 7-én megjelent példányokat is
részben elkoboztatta a rendőrséggel.
Bernády eljárását a sajtószabadság
megsértése miatt néhány fővárosi
lap (A Polgár, a Népszava, A Nap)
október első hetében, akárcsak a
helyi lapok, heves tiltakozással ítélte
el.(154) A helyi sajtó Páncél Imre lapszerkesztőt tartotta „elsőrendű vádlottnak” mint denunciáló személyt a
marosvásárhelyi sajtószabadság
megsértése miatt kialakult helyzetért. Viszont a város „rendőrkapitánya a vizsgálóbíró előtt kijelentette,
hogy a lapok elkobzását a polgármester egyenes utasítására rendelte
el. (155) A lap szerkesztősége kérvényezte az utcai árusítás újbóli engedélyezését, de a polgármester az
engedélyt nem újította meg. Ezért a
vármegye autonómiáját lábbal tipró
belügyminiszterhez fordultak.(156)
(Folytatjuk)

133. ua. 1908. febr. 26. 1. o.; Székely Ellenzék,
1908. ápr. 11., 1- 2. o.
134. Székely Lapok. 1908. márc. 4., 2. o.
135. ua. 1908. febr. 29., 2. o.
136. Budapesti Hírlap, 1908. márc. 27., 15. o.; Az
Újság, 1908. márc. 27., 12. o.; Székely Nép,
1908. márc. 28.; Székely Lapok, 1908. ápr.
2., 1- 2. o.; Pesti Hírlap. 1908. ápr. 4., 21. o.;
Székely Lapok, 1908. ápr. 5., 2. o.
137. Székely Lapok, 1908. ápr. 12.,
3. o.; Budapesti Hírlap, 1908. ápr. 29., 14. o.;
Pesti Napló, 1908. ápr. 29., 18. o.; Ellenzék,
1908. ápr. 30., 4. o.; Székely Lapok, 1908.
máj. 10., 1-2. o.
138. Székely Ellenzék, 1908. jún. 26., 4. o.;
Ellenzék, 1908. jún. 22., 3. o. A belügyminiszter elutasító válaszáról a Pesti Napló
1908. jún. 23-án, a Pesti Hírlap jún. 24-én
számolt be.
139. Székely Lapok, 1908. júl. 4., 3. o.
140. Népszava, 1908. júl. 12., 3. o.; Budapesti
Hírlap, 1908. júl. 12., 17. o.; Pesti Napló,
1908. júl. 12., 12. o.; Pesti Hírlap, 1908. júl.
12., 4. o.; Székely Lapok, 1908. júl. 16., 3. o.
141. Népszava, 1908. jún. 27., 7. o.; Budapesti
Hírlap, 1908. jún. 27., 11. o.; Pesti Napló,
1908. jún. 27., 13. o.; Ellenzék, 1908. jún. 30.,
4. o.; Székely Lapok, 1908. júl. 4., 1-2. o.
142. Székely Lapok, 1908. júl. 19.; ua., júl.
21.; ua., júl. 23.; ua., júl. 26.; ua., júl. 30.;
ua., aug. 1.; ua., aug. 2.; ua., aug. 4.; ua.,
aug. 6.; ua., aug. 9.
143. ua., okt. 3., 3. o.
144. ua., 1908. okt. 8., 2. o.; ua., 1908. dec. 6., 1. o.
145. ua., 1908. okt. 31., 2. o.
146. ua., 1908. dec. 20., 2. o.; Pesti Hírlap,
1908. dec. 22., 9. o.; Pesti Napló, 1908. dec.
22., 13. o.; Az Újság, 1908. dec. 22., 15. o.
147. Az Újság, 1909. jan. 29., 15. o.; Népszava, 1909. jan. 29., 10. o.; Az Újság,
1909. jan. 30., 14. o.; ua., jan. 31., 9. o .;
Népszava, 1909. jan. 31., 11. o.; Székely Ellenzék, 1909. jan. 31., 2-4.o.; Pesti Napló,
1909. jan. 31., 22. o.; Az Újság, 1909. jan.
31., 9. o.
148. Ellenzék, 1909. febr. 1., 3. o.; Székely Ellenzék, 1909. febr. 2., 2-3. o.
149. Székely Lapok, 1909. febr. 2., 1-3.o.;
Népszava, 1909. febr. 2., 10. o.; Magyarország, 1909. febr. 2., 14. o.; Budapesti Hírlap, 1909. febr. 2., 17.o.; Pesti Napló, 1909.
febr. 2., 15. o.; Pesti Hírlap, 1909. febr. 2., 7.
o.; Friss Újság, 1909. febr. 2., 1. o.; Az Újság,
1909. febr. 2., 20. o.
150. Ellenzék, 1909. febr. 4., 2. o.; Népszava,
1909. febr. 4., 2. o.; Székely Lapok, 1909.
febr. 6., 2. o.; Vásárhelyi Reggeli Újság,
1909. febr. 7., 2. o.; Székely Lapok, 1909.
febr. 13., 1-2. o.
151. Székely Lapok, 1909. febr. 14., 2. o.
152. ua., 1909. febr.16., 1-2. o.
153. ua., 1909. júl. 4., 3. o.; Az Újság, 1909. júl.
4., 17. o.; Pesti Napló, 1909. júl. 4., 10. o.;
Népszava, 1909. júl. 4.; Székely Lapok,
1909. júl. 5., 1-2. o.; ua., júl. 8., 2. o..
154. Székely Lapok, 1909. okt. 3.; ua., okt. 5.;
ua., okt. 9., 2-3. o.
155. ua., 1909. okt. 3., 2. o.
156. ua., 1909. okt. 31., 2. o.
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Kiss Székely Zoltán

Három nappal ezelőtt tartotta a Magyar
Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya az
1502. ülését a csaknem egy évvel ezelőtt,
2020. november 26-án elhunyt botanikus,
Simon Tibor munkássága előtt tisztelegve,
mely alkalommal az ELTE Füvészkertje
egykori igazgatójának emlékkövét is felavattuk. Az emlékülésen a marosvásárhelyi
botanikusok legnevesebbje, Höhn Mária is
megosztotta emlékeit a magyar botanika
nagy alakjáról. Ő éppen Simon Tibor mentorálása mellett írta doktori dolgozatát. Ennek
a műnek a nagyközönség számára írt változatát a Mentor Kiadó adta ki 1998-ban A Kelemen-havasok növényzetéről cím alatt.
A biológusgenerációk legtöbbet forgatott
kötete még ma is a 94 éves korában elhunyt
botanikus A magyarországi edényes flóra
határozója című alkotása.
Nevével először a Kis növényhatározó
címoldalán találkoztam, még nyolcadikos koromban, 1966-ban. Az a vékony könyv végigkísérte tanári pályámat is: segítségével
ismertettem meg sok-sok diákommal a növények csodálatos világát. Ez a mű 21 kiadást
ért meg, míg aztán 1998-ban Seregélyes
Tibor fotóival kiadta a ma középiskolákban
használatos Növényismeret című könyvet.
részt
vett
a
Botanikai
Sokáig
Közlemények szerkesztésében. Akkor ismertem meg személyesen, amikor első
faragó-tavi botanikai dolgozatomat lektorálta.
Szavam ne feledjem, a nagyközönség
számára írt első könyve a magyar botanikai
illusztráció nagyasszonya, Csapody Vera
képeivel jelent meg. Ő 1985. november 6-án
sétált át a halhatatlanság általa megrajzolt
virágékes mezejére. Mikor feltekintek íróasztalom felett függő kis akvarelljére, eszembe
jutnak szavai:
(…) növényrajzoló vagyok, tehát nem
művész, s nem is tudós, hanem a természetnek
egy alázatos másolója. Az én munkám a megfigyelés és a valósághoz hű visszaadás.
November 6-án 135 éve, hogy 1886-ban
Kézdivásárhelyen megszületett Bányai
János geológus. 1916-tól a székelykeresztúri
tanítóképzőben, 1931-től Székelyudvarhelyen tanított, ő hozta létre a Borvízkutató Intézetet, s szerkesztette a Székelységet
1931–1944 között. 1945 után már csak egy

jelentősebb munkája jelenhetett meg, az’56os forradalom után – mintegy a húzd meg ereszd meg román állampolitika lenyomataként – az 1957-ben kiadott A Magyar
Autonóm
Tartomány
hasznosítható
ásványkincsei címmel.
Néhány százezer évvel ezelőtt csak állatok
és növények voltak a világon, ember nem, s a
rendszer tagadhatatlanul jól működött, még
jobban, mint az emberrel együtt.
De a nagy veszély abban rejlik, hogy fajunk kipusztítja magát, és még sok más
élőlényt is magával ránt, és ez már erkölcstelen! – írta közel fél évszázada az 1903. november 7-én született Konrad Lorenz. A
hírneves etológust A civilizált emberiség
nyolc halálos bűne című munkájának megjelenése (1973) után a nyilvánosság egyre
inkább társadalomkritikus filozófusnak tartotta. Azt vallotta, hogy az emberi rendkívüli
mértékben biológiai, genetikai előírások által
meghatározott. Sokszor és sokan hevesen kritizálták ezért.
De lássuk csak, mit tartott ő a nyolc halálos
bűnnek?
1. A Föld túlnépesedik, a szociális kapcsolatok túlkínálata agressziót vált ki.
2. A természetes életteret, megélhetésünk
alapját elpusztítjuk, elveszejtjük a teremtés
szépségét.
3. Vakság a szépségekre. A szüntelen
versenyben nincs idő őszinte emberi
elmélkedésre.
4. Érzelmi sivárság az elpuhulás, a technológia és a pszichogyógyszerészet
következményeként.
5. Genetikai problémák, a szociális
viselkedést fejlesztő szociális nyomás zavara.
6. Szülő-gyermek kapcsolat hiánya, generációs meg nem értés, a hagyományok teljes lerombolása.
7. Tömeg-tudatformálás, dogmatizmus,
nézet-uniformizálás, manipulálás – a reklám
egyeduralma.
8. Atomfegyverkezés. A világvégeveszélyérzet csökkenti a jövő iránti felelősségérzetet.
Nos, ki száll ma vitába vele?
November 8-án emlékezzünk meg arról,
hogy 1770-ben e napon indult meg az orvosképzés az egyetlen, azóta is működő magyar egyetemen, a ma Szlovákiához tartozó
Nagyszombaton, ahonnan 1777-ben költözött
át Budára.

Simon Tibor emlékköve a Füvészkertben

112 évvel ezelőtt halt meg 83 éves korában
a kolozsvári születésű Gyulai Pál. A magyar
irodalom hihetetlen befolyású ítésze – aki a
magyar irodalmi fejlődés betetőzésének
Petőfi Sándor és Arany János epikus
költészetét tartotta – így vallott még 1847ben, a nagy forradalom előtt, szűkebb
hazájáról, Erdélyről:
Vadregényes fenyvesek homálya,
Sziklabércek, felhők közelében!
Üdvözöllek, mint anyát a gyermek,
Hű szerelmem forró érzetében.

Szebb talán a rónaság vidéke,
Délibábos pusztáknak lapálya,
S vonzó, enyhe, édes mosolyával
Vidám halmok, völgysíkok hazája.

Mind hiába... köztetek születtem,
Csermelyzúgás, bérci vad virágok!
Szívem egy, és szívem egy szerelme
Csak egyért, csak értetök sovárog.

„…az erdők tengerének árja, (…) fellegekben úszik koronája

A hold fényén, éji pompájában,
Im a vidék még egyszer kitárul,
Árnyak nyulnak, himbálnak a légben
A virasztó hegytetők ormárul.

Álmos erdők mélán álmodozva
Felsuttognak, lágy morajt lehelnek;
Meg-megharsan távolból egy kürtszó,
És reá száz visszhangok felelnek.

Majd a csendben a szomszédfalvakból
Az ebeknek csaholása hallik,
S nyikorgása borviz-szekereknek
A kanyargó úton megnyilallik.
Őrházaknál hamvadó tűz pislog,
Egy-egy székely vészi útját arra,
Hosszu puska mellett énekelve
Bús-nótádat, gyászos Mádéfalva!

(…) A várromok, az ősök sirhalma,
Kérdik tőlem: hol Attilla népe?
Élt-e még a székely s hol van Erdély
Szabadsága, neve dicsősége?

Mily dicső e bércek közt az élet!
Föld fiához közelebb az Isten,
Hete sincs, hogy Székelyföld autonómiaS messze mindaz, min a nagy világ csüng, napján, október 31-én, fellobbantak a mágSápadozva, mint rab a bilincsen.
lyák, mécsesek, gyertyák fényei szerte a
Kárpát-medencében. Az idén az összetartozás
Forróbb itt a szülőföld szerelme,
őrtüzei, a korlátozások miatt többnyire csak
Szabadabb a szívnek dobbanása,
lelkekben gyúltak. Hatásossága remény s kérA gyönyörrel félelem határos,
dés egyben.
S nagyszerűbb a lélek gondolása.
E kérdés csal könnyeket szemembe,
Im az ég és tiszta levegője,
Siratom én elhunyt szabadságod
Im az erdők tengerének árja,
S híred, melyet fényessé nem tészen
Mely örök zöld s mint a büszke lélek
Nap- s holdfényben tündér csillogásod.
Fellegekben úszik koronája.
(…) Tán e népnek majdan a sasokkal
Hótetőknek távol csillogása
A magasba szárnyal gondolatja,
Rá fénylik az erdők éjjelére,
S a szabadság viharos érzése
Színeikből gyönge szivárványt sző,
Hideg keblét még egyszer áthatja.
Hajnal, alkony a táj kék egére.
S újra látjuk szárnya szabadjában
Oh minő kép! smaragd halmok, völgyek
Napsugárhoz merész repülését,
Koszorúja, mint egy tündér álom;
És meghalljuk hosszu ébredése
Kékes ködben elzavart falucskák,
Villámokkal terhes mennydörgését.
S dűlt tornyával egy-egy mohos várrom.
Első tanítványaim a Dicsőszentmárton
Bérc-oldalban nyájak legelésznek,
melletti Szőkefalván voltak. Szent Márton
Csermelyek kigyódznak a határon,
napján talán van még, aki emlékszik még
És fészekként könnyű malmok függnek
arra az agyonforgatott Kis növényhatározóra,
Zuhatagot síró vén sziklákon.
amivel jártuk a Kis-Küküllő kies tájait egykoron.
(…) Néz a pásztor, s bámulja világát,
Maradok kiváló tisztelettel.
Hosszu horgas botjára hajolván,
Kelt 2021-ben, november 5-én, 88 évvel
S elmereng a távolban morajló
azután, hogy 1933-ban először vétózta meg a
Fürészmalom s vizesés siralmán.
spanyol állam a baszk önrendelkezést.
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Harmincöt éve alakult a Communitas kör

Dr. Ábrám Zoltán,
a Communitas irodalmi kör egykori szervezője

„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De
miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig
nehéz, s mindig kétséges.” Talán a „haza bölcse”, Deák Ferenc gondolatainak a szellemében jött létre Marosvásárhelyen az
orvostanhallgatók Communitas köre harmincöt évvel ezelőtt, 1986. november 6-án. A
román kommunista diktatúra legsötétebb éveiben, 1986–1989 között néhai Pávai Zoltánnal
és Seres-Sturm Róberttel együtt szerveztük a
marosvásárhelyi (akkoriban tirgumuresi) orvostanhallgatók Communitas körét. Összesen
félszáznál több erdélyi értelmiségi előadót
hívtunk meg kéthetente a minket megfigyelő
és időnként egy-egy „beszélgetés” során nekünk megrovó kérdéseket feltevő, lépéseinket
követő állambiztonsági szerv célkeresztjében.
„Ellenséges magatartásunk” ellenére nem
esett bántódásunk, sőt elérkezett a remény
ideje: 1989 karácsonya.
Ma a Communitas (Alapítvány) egészen
más. Még szerencse, hogy éppen idejében
véget ért a diktatúra, és bekövetkezhetett a
„reinkarnáció”. Egykori meghívottaink közül
sokan már nincsenek az élők sorában, tisztelettel adózunk nekik. És köszönettel minden
meghívottnak, résztvevőnek, segítőnek, akár
szurkolónak is. Velük együtt bízom abban,
hogy a Communitas kör működtetése nem
volt hiábavaló. Megalakulásának a tizedik évfordulóján a köri tevékenységet bemutató kiadvány, emlékkönyv jelent meg. Közben
néhány megemlékező írás, most egy részletesebb tanulmány. Három és fél évtized távlatában a megalakulás körülményeit és a
működés hátterét vizsgálom, igyekezvén
megválaszolni a kérdést: az állambiztonsági
szervek hogyan tűrték meg a fennmaradását?
A Communitas kör megalakulása
Ha tájainkon valaki kiejti a Communitas
szót, akkor ő maga és más is bizonyára a kilencvenes évek végén létrejött Communitas
Alapítványra gondol, amely részben az erdélyi magyarság „pénzosztója”. A közvélemény
előtt ez ismert, hiszen különböző rendezvényekkel kapcsolatosan és a sajtóban is gyakori
az utalás arra, hogy „támogatta a Communitas
Alapítvány”. Mára a Communitas név egészen közismert, sokat hangoztatott lett az erdélyi magyarság körében. De az eredeti
Communitas egészen más. Igaz, létrejöttekor
nem védettük le a nevét, ilyesmi meg sem fordult, meg sem fordulhatott a gondolatainkban.
Az egykori irodalmi jellegű önképzőkör, a
Communitas kör megalakulásának a körülményeit az általam gondosan vezetett, ma is féltve őrzött emlékfüzet rögzítette: „1986.
november 6-án a Gînduri Studenţeşti diákfolyóirat gyűlésén megszületett a javaslat: létesítsünk irodalmi jellegű önképzőkört,
melynek célja és feltétlen haszna az egyetemisták általános műveltségi színvonalának az
emelése. Hosszas tanácskozás után az alábbiakban állapodtunk meg: 1. A diáklap égisze
alatt megalakul az irodalmi kör, amely kéthetente tart összejövetelt a fiúbentlakás tanulószobájában vagy a szerkesztőségben. 2. A kör
összejövetelein a hazai értelmiség ismert képviselői köréből meghívott vendégek vesznek
részt, akik előre megadott témáról értekeznek.
3. A részt vevő diákok tehetségük szerint igyekeznek felkészülni a köri találkozókra, hogy
kérdéseket, megjegyzéseket, sajátos gondokat
vethessenek fel. 4. Az irodalmi kör alapot
nyújt mindazoknak, akik a diáklap szerkesztésében részt vállalnának.” A dokumentum
alján három név szerepel jól olvashatóan, még
a keresztnevek is kiírva: Ábrám Zoltán, Pávai
Zoltán, Seres-Sturm Róbert.
Mindhárman egyetemisták voltunk, cselekedni vágyó, ám naiv fiatalok. Dávidok Góliáttal szemben, akit akkoriban Romániában
úgy neveztek, hogy Szekuritáté. Leginkább
„mi vittük vásárra a bőrünket”, a Communitas
kör hivatalos alapítói és működtetői, de vállalásunkban mások is mellettünk álltak, vagy
legalábbis „szorítottak nekünk”. Jelképes köszönet érte.
Érdemes és szükségszerű az előzményekről, a háttérről szólni. Bár akkoriban nem igazán
tudatosult
bennünk,
megfelelő
„előkészítés” és hátország nélkül emberöltő
távlatában aligha mondhatnánk el, hogy a

megalakuláskor rögzített tervek maradéktalanul megvalósultak. Az első két pont teljes
mértékben, a másik kettő látszólag hézagosan.
Nyilván, viharos vitákra mi nem számítottunk, esetleg őszinte megnyilvánulásokra
vagy éppenséggel provokatív hozzászólásokra, kérdésekre. (Ma is jól emlékszem,
hogy egy nálam fiatalabb orvostanhallgató
teljes mértékben provokatív szerepkörben tetszelgett, de az előadókban mindig akadt elég
bölcsesség szelíden kezelni a megnyilvánulásait. Az illető érvényesülési vágya szabad teret
kapott a rendszerváltás után is: jól menő üzletember vált belőle Magyarországon, egy
sokemeletes irodaházon találkoztam legutóbb
a nevével.) Ellenben átláthatóságra törekedtünk, ami védő pajzsunk lehetett akkor, ha az
állambiztonság bármiféle szervezkedés vádjával megvádol. Sőt, minden találkozón jelenlétet vezettünk, mi magunk írtuk alá először,
olvashatóan kiírva a vezetéknevet és a keresztnevet egyaránt. Akadtak olyanok, akik
nem merték kézjegyükkel ellátni, de így is
összegyűlt találkozónként átlagosan harmincnegyven aláírás az 50-60 résztvevő részéről.
Igazolandó az egyéni vagy csoportos szervezkedésnél nehezebben legyőzhető „kollektív
bűnösséget”.
A Gînduri Studenţeşti diáklap
Ami a negyedik pontot illeti. Harmadéves
koromban hivatalosan a Gînduri Studenţeşti
diáklap szerkesztője és fotósa lettem. A
3/1985-ös lapszám tanúsága szerint az alábbiak munkálkodtak a megjelentetés körül:
Andrei Cristian főszerkesztő, Puşcaşiu Lucian
főszerkesztő-helyettes, Szabó József felelős
szerkesztő, Andrei Cristina, Bunea Corina,
Bodescu Virginia, Ábrám Zoltán, Dinu Angela, Ion Daniela, Zamfir Corina, fényképek:
Ábrám Zoltán, grafika: Andrei Cristian. Arról
fogalmam sincs, hogyan állt össze a fenti csapat, de egy dolgot kijelenthetek: akadtak köztünk ügyszerető emberek, akiknek a
hozzáértésére és a munkájára volt szükség (a
lap megjelentetésével ugyanis igazolni kellett
az emberi jogok diadalát az orvosegyetemen
is), továbbá olyanok is, akikre a rendszernek
volt szüksége bizonyos előnyök kecsegtetése
és biztosítása árán. Az előbbiek közé tartozott
a főszerkesztő-grafikus, akiről velem együtt
jelentett egy Radu fedőnevű személy. Radu
akár Szabó Józsi, román tagozatra járó segesvári kollégánk is lehetett volna, de a jelentése
arra utal, hogy nem ő volt. Amúgy nem emlékszem, hogy volt-e nézeteltérésünk valaha,
sőt Józsi figyelt fel rám és karolt fel, mint a
magyar oldal megjelentetésének a felelőse.
Ugyanis már az előző két lapszámban közöltem verset, illetve egy beszélgetést Salat
Csaba felsőbb éves orvostanhallgatóval, az
akkoriban még működő „Gyere te is –Vino şi
tu” turistakör vezetőjével.
Amúgy megvallom, hogy a szerkesztőségi
tagok közül egyeseket nem is ismertem, szerkesztőségi gyűlésre nem emlékszem, a magyar nyelvű anyagokat csak leadtuk a
szerkesztőségben, és sorsukra vártunk. A cenzúra természetesen működött, de mint bármely emberi tevékenység – korántsem
tökéletesen. Így történt meg az, hogy az Illyés
Kingával készült interjúm megjelentetését letiltották, mivel időközben a színésznő Hantafű
című darabját néhány előadás után bemutat-

hatatlannak minősítették. Úgy tűnt, hogy még
a színpadon életre keltett bohóc gondolatai is
veszélyt hordoznak az akkoriban megdönthetetlennek tűnő rendszer számára. Ekkor az interjúban elhangzó gondolatokat összevágtam,
a kérdéseket kihagytam, az írásnak Monológ
címet adtam, és az azonosítás kedvéért a szöveg közé betettem a Kis herceg fényképét (a
művésznő azelőtt nagy sikerrel játszotta
Saint-Exupéry művét). Az immár álcázott interjú a következő lapszámban megjelent, eredeti
üzeneteit
megtartva,
olyan
szövegrészekkel, hogy: „Odakinn csend és sötétség honol, idebenn erős fények lázonganak.” „Máskülönben minden színész
megcsinálhatná a maga bohócát.” „Az én
kicsi balekom rettentően szerencsétlen. Dührohamot kap, mert átejtik. Teljesen elgyávul,
nincs véleménye – egy csomó negatívumot
hordoz. Aztán az úszóleckénél ráébred arra,
hogy ezen túl egyenes gerinccel kell élnie.
Csakis így találhat önmagára.” „Ma este nem
lesz előadásom. Milyen furcsa!” „Itt állok hát,
másként nem tehetek!”
Sajátos erdélyi magyar sors. Ezt vállaltuk
fel Dávidokként a hatalmas Góliát ellen. Illyés
Kinga is, én is. Más-más utakat járva, amelyek helyenként keresztezték egymást.
Kezdetek, szervezés, visszaemlékezések
A diáklap megjelentetése körüli teendők
kapcsán (írások, fényképek biztosítása) leginkább a főszerkesztővel tartottam a kapcsolatot.
Rendes fiú volt, gondolkodó művészember.
Nagy szerepet játszott abban, hogy a Communitas körnek hivatalos alapot és hátteret találtunk. A már említett november 6-i
diákfolyóirati gyűlés voltaképpen az ő meggyőzését követő megbeszélés volt néhány személy részvételével. Az már más kérdés, hogy
román nyelven csupán egyetlen találkozóra
került sor, a meghívott személyére nem emlékszem, de a témára igen: Mircea Eliade
munkássága. Magyar nyelven viszont több
mint három éven át kéthetente egymást követték a találkozók. Igényeinkből fakadtak. Sohasem intettek be, hogy vége! A bentlakó
Pávai Zoli szobatársai segítségével biztosította az együttléthez szükséges szervezési
hátteret, amihez a szobájuk, valamint az akkoriban divatos megfelelő méretű tanulóterem kellett. A tervezett meghívottak és
előadástémák jegyzékét, a programot közösen állítottuk össze, és alapító-szervező társaimmal együtt leosztottuk az egyes
találkozókkal kapcsolatos teendőket, valamint
az általános feladatokat.

15

Robira hárult a lista átadása az édesapjának, aki az egyetem pártvezetőségének tagjaként a pártbüró előtt jóváhagyatta azt, és – az
amúgy teljesen eltérő nézeteket valló fia érintettsége miatt is – igyekezett védőszárnyai alá
venni bennünket. Seres Sturm Lajos (a címeket az egész írásban mellőzöm) így vallott az
emlékkönyvben: „A Communitas a város
egyetlen irodalmi köre maradt, amelynek az
engedélyezése nem ütközött nehézségbe. Az
egyetem akkori pártszervei nem gördítettek
akadályt a kör működésébe. Tudomásul vették, az egyetemi élet belső ügyeként kezelték.”
Valóban, látszólag zavartalanul működhettünk, de ehhez még egy érintett személy hozzáállása szükségeltetett. Péter Mihály volt
akkoriban a fiúbentlakás felelőse, azaz a 3-as
számú diákotthon nevelési igazgatója. Vele
még a megalakulás előtt személyesen egyeztettem elképzeléseinket. Amúgy korábban is
felkarolta azon szándékomat, hogy jöjjön létre
fotólabor a fiúbentlakásban, ehhez üres szoba
is adatott volna, de végül elálltam szándékomtól. Őt idézem: „A találkozókon gyakran olyanok is részt vettek, akik nem voltak egyetemi
hallgatók, ami csak fokozta a bizalmatlanságot a Communitas kör iránt. Megindultak a
feljelentések, és behívtak meghallgatásra.
Megnyugtattam az aggodalmaskodókat. Zajlott tovább a bentlakási élet, és a Communitas
kör eredményesen működött, kialakult a résztvevők törzsgárdája. Jellemző azoknak az
éveknek a hangulatára, hogy több diák, akiket
megkérdeztem, hogy miért nem jönnek el a
kör előadásaira, őszintén bevallotta, hogy fél,
hiszen mindig jelenléti ívet köröznek, s mit
lehet tudni, mikor s ki veszi majd elő azokat.
Az egyik előadás után a tanszéken keresett
meg »Communitas-ügyben« az egyetemért
felelős biztonsági tiszt, és részletesen érdeklődött a kör tevékenysége iránt. Sikerült megmert
nem
kezelte
nyugtatnom,
rosszindulatúan az ügyet, de ezúttal úgy tűnt,
hogy komolyabb feljelentésről lehetett szó.
Azzal váltunk el, hogy a kör működését nem
szüntetik meg, amennyiben vállalom a felelősséget azért, hogy ott állam- és nemzetellenes szó nem hangzik el, és nyilván ezután
részt veszek minden összejövetelen. Ezt bátran és aggodalom nélkül vállaltam, mert tudtam, hogy ilyesmi fel sem merülhet, hiszen
egymástól is féltünk, de különben sem ez volt
a kör célja.”
„Visszaemlékszem, hogy sokszor állt a
hallgatóság egy része elegendő szék hiányában. Nagy volt az érdeklődés, pedig kockázatosnak tűnt részt venni az összejöveteleken.
Nem lehetett tudni, ki kit figyel, nem hívat-e
egy elvtárs másnap” – idézem az egyik rendszeres résztvevő, Mester Ildikó szavait. Harmincöt év távlatában megköszönöm a
bátraknak, hogy eljöttek, és külön azoknak,
akik kiálltak a kör szellemisége mellett, akik
„megnyugtatták az elvtársakat”. Még a párt és
a szeku korifeusainak is megköszönöm, hogy
engedékenyeknek bizonyultak, hagyták működni a kört és szabadon lélegezni annak szervezőit.
Az előzményeknél meg kell említenem
még azt, hogy a Communitas körnek volt egy
nulladik, előkészítő évfolyama is. Egy évvel
korábban ugyanis mindenféle hírverés nélkül
létrehoztunk egy 7-8 tagú csoportot, és néhány alkalommal Madaras Péternél találkoztunk, tematikus műveltségi beszélgetéseket
folytattunk görög, római, sőt Európán kívüli
kultúrákról is. Jól emlékszem, rám hárult a
saját magam által választott szerep, hogy az
azték kultúrát ismertessem, aminek az adott
időszerűséget, hogy 1986-ban Mexikó adott
otthont a foci-világbajnokságnak.
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Egy közmondást
idézünk
a fősorokban.
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FRANCO …
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SZEMÉLYNÉVMÁS
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JÓTÉKONYKODIK

KÖZEL-KELETI ÁLLAM

NULLA

HORDÓMÉRTÉK

…MARS
(EREDJ
INNEN!)

VAJDASÁGI
KISVÁROS



EGYES!

ANNYI MINT
(RÖV.)

… TREK
(S.F. FILM)



FINOM
DISZNÓHÚS

SZELLEMI
ALKOTÓ

PÁRATLAN
SZÁM!







ENEK!

BIOLÓGIAILAG LÉTEZIK

EZEN A
HELYEN




IFJÚSÁGI
ÍRÓNK
(FERENC)

RÓMAI 50

című pályázat nyertesei:
Jakab Emőke,
Kibéd

Pithó Irma,
Marosvásárhely, Predeal u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
HA MÁR JÓMÓDÚ VAGY, AKKOR VÁLJ MŰVELTTÉ
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Orientalista, egyetemi tanár, MTA-tag, 100 éve hunyt el (Ignác).
10. Állat vagy növény élettere. 11. Női név (júl. 23.). 12. Gépészmérnök, a műszaki tudományok doktora, 150 éve született (Imre). 17. Zsinóros férfikabát. 19. Becézett Zsigmond. 20. Juttat. 21. Belső szervünk. 22. Milligramm (röv.). 23. Szintén. 24. Szlovénia
autójele. 26. Van esze. 28. Német író (Karl). 29. Chan Zuckerberg Initiative (röv.). 31.
Pálmalevelek! 33. Ego. 34. Monda. 35. Ilyen lap is van. 37. Cseh festő (Mikolás). 39.
Mulatóhely. 40. Az egyik testőr. 42. … Áron, erdélyi püspök. 45. Bonyodalom. 47. Ennél
lentebbi helyre. 49. Szolmizációs hang. 50. Svájci város. 51. Vizet adó. 52. Klubegyed.
53. Orosz író, 200 éve született (Fjodor M.).
FÜGGŐLEGES: 1. Kolozsvári unitárius tanár (Kelemen). 2. Francia arany. 3.
Alányújtó. 4. Bis … qui cito … (Kétszer ad, ki gyorsan ad). 5. Jogtörténész, egyetemi
tanár, MTA-tag, 150 éve született (József). 6. Segítség (angol). 7. Spanyol exkirályné.
8. Rakatlan! 9. Orvos, kórházalapító, szakíró, 200 éve született (Endre). 13. Együvé,
egy helyre. 14. Olasz helyeslés. 15. Centiméter, gramm és másodperc alapú mértékrendszer. 16. Amerikai sarkvidékkutató utazó, 150 éve hunyt el (Charles, Francis). 18.
Mikszáth Kálmán felesége. 19. Kalocsai érsek, pécsi püspök, 150 éve született (Gyula,
gróf). 22. Elvetnivaló. 25. Becézett nagymama. 27. Vágóeszköz. 28. Mivel. 30. Az egyik
pincér. 32. Arab és török férfinév. 34. … …, hajrá! (biztatás). 36. A szem egyik hártyája.
38. A Noszty fiú … (Mikszáth). 39. Táncos mulatságon vesz részt. 41. …-jour,
lámpaernyő. 42. …umoto, japán város. 43. Kenőanyag. 44. Jogász, pilitikus, 150 éve
született (Emil). 45. A fogadás lényege! 46. Terepjárómárka. 48. Zavaros kezdet! 51. Ősi
nyíllövő fegyver. 52. Te és ő.
L. N. J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 18-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők 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 kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy bilbaói, 1997-ben épült,
különleges ingatlan nevét kapjuk, ami a kortárs művészetet bemutató múzeumnak
is helyet ad. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.





A KUNG FU-CE TANÁCSA

NOVEMBERI
ÉVFORDULÓK (1.)

30

29

50



13

23

45

EZER!



19

P

Y







JEGYZETEL
LIBIKÓKA

GÁRDONYI
SZÜLETÉSI
HELYE



FORMA



ÁTKAROLÓ

MAGUK


TÖLTENI
KEZD!

A RUBÍDIUM
VEGYJELE

HOZZÁM

SZOLMIZÁCIÓS HANG

TASZÍTÓ

AZ ITTENI

JAP. FESTŐ
(MASZUO)





12

970.



TÜZEL

SZÁRMAZÁS



ERZSÉBET
EGYIK
BECÉZÉSE

AZ ARITMETIKA TÁRGYA

KORÁBBI
IDŐBEN

RAG, -NÉL
PÁRJA











VEGYILEG
SEMLEGES

OLASZ ÍRÓ
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CSIKÓTOJÁSA
HÍRES

A BÁNAT
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S

NÉMET VÁROS LAKÓJA

1

EMIGRÁLT
SZÍNÉSZNŐ
(MARGIT)

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtések
az október 29-i számból:
Ikrek:
Amboise

Skandi:
Könnyű annak táncolni, kinek
apja hegedült.

VÍZSZINTES: 1. Bandita, haramia – Magatartás, temperamentum. 7. Határidőrag –
Puha fém. 8. Nem dolgozó méh – Törpe. 9. Husáng, dorong – Cirokdarab! 11. Tengerészital – Szótoldalék. 12. Gabonát levág – Karám. 14. Lúdfej! – Szelén vegyjele. 15. Dumas
egyik testőre – Harcias nőszemély. 18. Alvás közben látjuk – Keresztüllátszik. 19. Csillagászati tetőpont – Zacskó. 22. Technikai atmoszféra – Német személyes névmás. 23.
Indiai tan – Alkalomadtán, időnként. 25. Mely személyt – Épületmaradvány. 27.
Borókapálinka – Lapos edény. 28. Táblakép – Rajongva szeret. 30. Fába vés – Üres tok!
31. Telefonérme – Étel jelzője lehet.
FÜGGŐLEGES: 1. Rendellenesség – Körtánc. 2. Nagyszülő kedvence – Ókori görög
piactér. 3. Lám – A jód és a hidrogén vegyjele. 4. Kopasz – Láger része! 5. Portékát kínál
– Egykedvűség. 6. James Clawell egyik regénye – Arisztokrata. 10. Iszlám szentírás –
Hitetlen tanítvány. 13. Holt nyelv – Termőföld. 16. Operáció – Keservesen sír. 17. Tép –
Meddő, terméketlen. 20. Erkölcstan – Zamat. 21. Járást biztosító segédeszköz – Tengeri
rabló. 24. Mézelő fa – Tömítő anyag. 26. Gubós növény – Ízletes húsú hal. 29. Adat
egynemű hangzói – Német és thaiföldi gépkocsijelzés.
Koncz Erzsébet
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Szoboszlai gólja ellenére
kiesett a Lipcse a BL-ből

Szoboszlai Dominik második hosszabbításpercben szerzett góljával az RB Lipcse házigazdaként
2-2-es döntetlent játszott szerdán a Paris Saint-Germainnel a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, ennek ellenére már
biztosan nem juthat a nyolcaddöntőbe.
A nyolcadik percben Christopher Nkunku szerzett vezetést a hazaiaknak, és a gólpasszt adó
André Silva három perccel később megduplázhatta
volna csapata előnyét, ám a büntetőjét Gianluigi
Donnarumma kivédte. Georginio Wijnaldum duplájával a szünet előtt fordított a PSG, a következő
gólra pedig a 90+2. percig kellett várni, amikor
Szoboszlai Dominik tizenegyesből megszerezte
első BL-gólját jelenlegi együttese színeiben, és a
beállította a végeredményt.
A vendégek közül ezúttal térd- és combsérülés
miatt hiányzott Lionel Messi.
A lipcseieknek a nyolcaddöntőbe jutásra már
nincs esélyük, de az Európa-ligában folytathatják
nemzetközi szereplésüket, ha megelőzik a belga
Club Brugge együttesét.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:
* A csoport: RB Lipcse (német) – Paris Saint-Germain (francia) 2-2, Manchester City (angol) – Club
Brugge (belga) 4-1. Az állás: 1. Manchester City 9
pont, 2. Paris Saint-Germain 8, 3. Club Brugge 4,
4. RB Lipcse 1.
* B csoport: Liverpool FC (angol) – Atlético Madrid
(spanyol) 2-0, AC Milan (olasz) – FC Porto (portugál)
1-1. Az állás: 1. (és továbbjutott) Liverpool 12 pont,
2. FC Porto 5, 3. Atlético Madrid 4, 4. AC Milan 1.
* C csoport: Sporting Lisszabon (portugál) – Besiktas (török) 4-0, Borussia Dortmund (német) –
AFC Ajax (holland) 1-3. Az állás: 1. (és továbbjutott)
Ajax 12 pont, 2. Sporting 6 (9-7), 3. Borussia Dortmund 6 (4-8), 4. Besiktas 0.
* D csoport: Sheriff Tiraspol (moldovai) – Internazionale (olasz) 1-3, Real Madrid (spanyol) – Sahtar Donyeck (ukrán) 2-1. Az állás: 1. Real Madrid 9
pont, 2. Internazionale 7, 3. Sheriff Tiraspol 6,
4. Sahtar Donyeck 1.

Creactivity országos gyerekfesztivál
– kétnapos kaland, online!

A Creactivity Egyesület idén is megszervezi országos gyerekfesztiválját
6-12 éves gyerekek számára. A gyerekfesztivált idén online formában tartják meg,
a Creactivity.org.ro Facebook-oldalon. Interaktív játékokra, kulturális és sportbemutatókra, kézművesműhelyekre, tánctanításra és kihívásokra számíthatnak a gyerekek.

Magyar és román futballbajnoki
mérkőzések a televízióban

November 5., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Chindia Târgovişte – Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 15. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Campionii
FC Argeş Piteşti – Botosáni FC (1. liga, 15. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Gyirmót FC Győr (NB I.,
12. forduló)
November 6., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Petrolul
52 Ploieşti – Dunărea 2005 Călăraşi (2. liga, 13. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti CSA Steaua (2. liga, 13. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport +: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC (NB I.,
12. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: CS Mioveni
– Aradi UTA (1. liga, 15. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport +: Debreceni VSC – Budapest Honvéd FC
(NB I., 12. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport +: Puskás Akadémia FC – Újpest FC (NB I.,
12. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Universitatea
1948 Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 15. forduló)
November 7., vasárnap:
* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Konstancai
Farul – CSU Craiova (1. liga, 15. forduló)
* 16.30 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – Ferencvárosi TC
(NB I., 12. forduló)
* 18.30 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Zalaegerszegi TE FC
(NB I., 12. forduló)
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Bukaresti
Dinamo 1948 – Kolozsvári CFR 1907 (1. liga, 15. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: FC Voluntari – Bukaresti FCSB (1. liga, 15. forduló)
November 8., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Kolozsvári
Universitatea – Brassói FC (2. liga, 13. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Academica
Clinceni – Bukaresti Rapid 1923 (1. liga, 15. forduló)

ADÁSVÉTEL

VESZEK kemény, száraz tűzifát, a
felvágott előnyben. Tel. 0770-379-832.
(13528)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733.
(13128-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és nagy
kapacitású fejtőgép. Tel. 0747-480255. (13547-I)

ELADÓ
két
sírhely,
egyik
a
marosszentgyörgyi, a másik a Jeddi úti
temetőben. Tel. 0770-384-200. (13737)
ELADÓ 14 db tehén és 80 db
kecske. Érdeklődni a 0740-314-508as telefonszámon. (13734-I)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban.
Tel. 0741-392-529. (13543-I)
KIADÓ kétszobás, bútorozott tömbházlakás a főtéren két személy részére. Tel. 0742-132-058. (13666-I)

KIADÓ kétszobás lakás első emeleten.
Tel. 0771-454-339. (13739)
A SZABADSÁG utcában kiadó egy
2 szobás tömbházlakás. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)
SÜRGŐSEN eladó kétszobás, kétbalkonos és saját parkolóval rendelkező lakás rezidenciális negyedben
kedvezményes áron. Tel. 0799-871813. (13756-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
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 tömbházlakást
vagy magánházat. Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0744-645-348. (13759-I)

TÁRSKERESÉS

INTELLIGENS, jó anyagi háttérrel
rendelkező, megözvegyült hölgy, aki
nem bírja a magányt és a fájdalmát,
tanult, intelligens, jólelkű, nem részeges, 65-70 év közötti férfi társaságát
keresi komoly szándékkal. Előnyben
az elárvultak az öregek házából.
Fényképes leveleket várok címmel,
névvel és telefonszámmal a Népújság szerkesztőségébe, „Isten szívéből szeretet” jeligére. (13571-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0721-443-518. (13508-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13611)

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 MEZŐFELEI EDEN GARDEN IDŐSOTTHONBA szeretettel
várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetben, felkészült személyzettel.
Tel. 0740-363-678. (22807-I)
A TIMKO alkalmaz a pékségbe SZEMÉLYZETET és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-310. (sz.-I)
A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁSI
ÁGAZATA KÖNYVELŐT alkalmaz Marosvásárhelyre. Részletek a
www.caritas-ab.ro/career/konyvelo-7 honlapon találhatók. Érdeklődni
a 0741-131-025-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)
A MUREş MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22821-I)
A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881,
az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (66012-I)
A MUREş INSOLVENCY SPRL, a Mezőszabad, Fő út 7.
szám alatti székhelyű DoNA IMpEx KfT. cégfelszámolója,
nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesítésére, használati kategóriánként egy-egy tömbben:
1. a) 1.845 négyzetméter területű ingatlan, a következő épületekkel:
– C3 – pékség és üzlethelyiség egy kétszintes (földszint+ manzárd), cseréppel fedett téglaépületben: 314 négyzetméter beépített
felülettel, a földszinten két termelőcsarnok, egy nyersanyagraktár,
egy termékraktár, egy mosdó, a manzárdon két raktár, három étkezőhelyiség, egy terasz, két irodahelyiség, két raktár, egy öltöző,
két mosdó, előtér és lépcsőház (ingatlan adminisztratív száma: 7A).
– C4 – egy cseréppel fedett egyemeletes téglaépület emeleti része:
127 négyzetméter beépített felület, az emeleten pihenőterem, női
öltözők, női zuhanyzó, öt mosdó, két férfiöltöző, egy férfizuhanyzó, egy mosoda, két előtér, egy raktár, lépcsőház (ingatlan
száma: 7A).
– C5 – cseréppel fedett téglacsarnok 370 négyzetméter beépített
felülettel Mezőszabad 7. és 7A sz. alatt, telekkönyvszám: 200/N,
Mezőcsávás, helyrajzi szám 1925/1/1/2/1, 1926/2/1, 1927/1, kataszterszám: 78/1-433/1.
1. b) Sütőiparban használatos ingóságok:
– technológiai felszerelés
– mérő- és ellenőrző műszerek, berendezések
– szállítóeszközök
Kikiáltási ár: 1.035.994,87 lej + héa.
2. Közélelmezésben használatos ingóságok:
– technológiai berendezések
– irodabútorzat
– leltári tárgyak
Kikiáltási ár: 195.843,06 lej + héa.
A szállítóeszközöket egyenként értékesítik. Kikiáltási ár:
20.272,50 lej + héa.
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverés 2021. november 12-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4.szám alatti székhelyén,
és péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet az árverést
megelőző napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi díjat.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os
telefonszámon.

VÁLLALUNK gépi vakolást, külső,
belső építkezési munkálatokat. Tel.
0770-408-122. (13461-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

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

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-191. (13434)
VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém lecserélését, kátrányos szigetelést, ácsmunkát,
kerítés-, teraszkészítést, falazást, vakolást, szigetelést, anyagok beszerzését, belső munkálatokat: glettolást, festést, parketta lerakását. Amit kínálunk:
kedvezményes árak; többéves szakmai tapasztalat; minőség/megbízhatóság; gyors, precíz munkavégzés.
Tel. 0756-706-269. (13533)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok
háznál. Tel. 0740-527-205. (13623-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (13415)

GONDOZÓNŐT keresünk idős asszony
mellé Marosszentkirályra. A részletekről
a 0740-056-651-es telefonszámon lehet
érdeklődni. (13723)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt
készítünk cserépből vagy lemezből;
hőszigetelést, kisebb javításokat.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény,
Csaba. Tel. 0758-639-258. (13747-I)

TELEFON: 0742-734-062, Hunor.
Vállalunk tető-, ács-, bádogosmunkát,
festést, meszelést, bármilyen kis javítást. (13749-I)

BONTÁST vállalunk, udvart, garázst
kitakarítunk, ócskavasat gyűjtünk. Tel.
0743-512-168. (13746)

15% KEDVEZMÉNY nyugdíjasoknak:
vakolatot, falat kijavítunk; tetőfedés
Bilka fémcseréppel, cseréptető-javítás. Tel. 0747-816-052. (13746)

SÜRGŐSEN keresünk hétvégi ápolót
idős asszony mellé. Tel. 0770-271249. (13731-I)

BEJÁRÓNŐT keresek.
0723-048-078. (13706-I)

Telefon:

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-,
központifűtés-,
kanalizálási
sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-905315. (13755)
FAMETSZÉST, fakivágást vállalok.
Tel. 0743-793-970. (13750-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan zokogva. Egy gyertya most érted
égjen, ki vigyázol ránk onnan
fentről. Pihenj csendesen, hol
már nincs fájdalom, szívünkben
itt leszel, amíg élünk a világon.
Fájó szívvel emlékezünk november 7-én a marosbogáti születésű
LÁSZLÓ JÓZSEFRE halálának
hatodik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik szerettei. (13748)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
november 6-án a szeretett
KÁDÁR VILMOSRA halálának
első évfordulóján. Emlékét őrzik
testvérei. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(13757-I)
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Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. Múlik az idő, de
a fájdalom nem csitul, szemünkből a
könny naponta kicsordul. Neved a szél simítja egy táblán, az örök kék ég alatt az
örök magány, de mégis bennünk élsz tovább, mert az emlék erősebb, mint a halál.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk PĂCURAR RUDOLFRA halálának 25.
évfordulóján. Áldott, szép emlékét örökre
szívünkbe zártuk.
Szülei. (13744-I)
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk!
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk BIRÓ JÓZSEFRE
november 5-én, halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, két fia, menye és két unokája. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! (13649)
A múltba nézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Arany volt a kezed,
munka az életed, Isten hívott, mert szeretett. Megállt a szíved, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök
fájdalommal emlékeztünk november 3-án
id. JÁNI ZOLTÁNRA halálának 16. évfordulóján.
Bánatos felesége, négy gyermeke családjukkal és a négy
unoka. (13587)
Szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk november 7én, a drága jó édesanya, anyós,
testvér, nagymama és dédmama,
GÁL BERTA halálának ötödik évfordulóján. Drága szerettünk,
nyugodj békében, nyugalmad legyen csendes! Leánya és fia családjukkal együtt. Béke poraira!
(13743-I)

ELHALÁLOZÁS
„Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.”
(Ján. ev. 10:27)
Fájdalommal búcsúzom szeretett
nővéremtől,
FARCAŞ MÁRIÁTÓL.
A találkozás bizonyosságával,
Isten veled!
Özv. Kerestély Anna. (13725)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér, rokon, ismerős,
dr. POP VALENTIN
KAMILL ALBIN
életének 91. évében, november
3-án, hosszas szenvedés után elhunyt. Drága szerettünk virrasztása
vasárnap,
november
7-én 19 órakor a Vili Funerar ravatalozótermében lesz.
Hétfőn, november 8-án 13 órakor
a katolikus temető felső kápolnájából kísérjük utolsó útjára. Emlékét
szívünkben
örökre
megőrizzük.
Gyászoló családja . (-I)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon, barát és jó
szomszéd,
TANÁSZI ÉVA
életének 69. évében, 2021. november 3-án, türelemmel viselt
rövid betegség után csendesen
elhunyt.
„Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a
légzés túl nehéz lett, átölelt, és
azt mondta: gyere haza.”
Szívedben nem volt más mint
jóság és szeretet, szorgalom és
munka volt az életed.
Drága halottunkat 2021. november 6-án délelőtt 11 órakor helyezzük örök nyugalomra református szertartás szerint a
szentgyörgyi új (új kórház mögötti) temető ravatalozójából.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mélyen együttérzünk Veress
Rebekával
szeretett
ÉDESANYJA
elvesztése
okozta fájdalmában. Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak. A marosvásárhelyi OZP
munkaközössége. (sz-I)

20 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS _______________________________________ 2021. november 5., péntek

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.

A MUREş INSOLVENCY SPRL, a dicsőszentmártoni Avram
Iancu utca 144. szám alatti székhelyű, csődbe jutott BICApA RT.
cégfelszámolója, nyilvános árverésen
értékesíti a csődbe ment cég következő ingatlanjait:
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám
alatti garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 2.985 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276
négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 47.070
euró.
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 7.625 euró.
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, valamint a hozzá
tartozó 292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 8.239,5 euró.
5. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 20.951,66
euró.
6. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár 17.207,5 euró.
Az árverés november 12-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és
péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik,
az ingatlanok értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az
árverést megelőző napon 14 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon.

