
Hallatlan eset borzolta fel a kedélyeket
Szentháromságon: kedden reggel min-
den képzeletet felülmúló ténnyel talál-
ták szembe magukat a helyiek: a medve
egy nemrég elhantolt tetemet próbált
kiásni a sírból.

Az esetről Nyárádgálfalva község alpolgár-
mestere is a falubeliektől értesült. Különböző
szóbeszédek keringenek az esetről, de Török
Gáspár is csak annyit tud, amennyi az egyik kö-
zösségi oldalon látott fényképekből kiderül: a
medve kibontotta a múlt héten eltemetett S. Gy.
sírját, leásott a koporsókig, de az elhunyt sze-
mély – s a néhány éve örök nyugalomra tért há-
zastársa – holttestéhez nem tudott hozzáférni.
Talány, hogy hogyan tudta a padmalydeszkákat

elmozdítani, de a koporsókat már nem tudta ki-
nyitni, csak a karmai nyomai látszottak. Ami
meglepő, hogy a nagyvad nem elhagyott, bozó-
tos helyen, hanem a katolikus temető új, letaka-
rított, karbantartott részében próbálkozott a
tetemgyalázással. A különös esetről a rendőrség
is tud, de a községi rendőrőrs munkatársától
csak annyit tudott meg az elöljáró, hogy a hely-
színi vizsgálat után a sírt visszahantolták, a tör-
ténteket viszont a temető tulajdonosa, a
katolikus egyházközség nem jelentette sem az
önkormányzatnak, sem a Szentháromságon élő
alpolgármesternek. A községvezetés ennek el-
lenére értesítette a környezetvédelmi őrséget,
ennek nyomán jövő hétre megbeszélést kezde-
ményeztek a hatóságok.

A medvék garázdálkodása nem új keletű
Nyárádgálfalva községben (sem). Az alpolgár-
mester szerint 2017-ben négy kárigénylési

dossziét állítottak össze, egyik káresetnél azon-
ban a hatóságok ki sem szálltak helyszíni vizs-
gálatra. Idén azonban megsokasodtak az esetek,
tucatnyi károkozásról van tudomásuk. Bedében
a tavasszal és az elmúlt héten is kaptárakat ká-
rosított meg a vad Szentes Norbertnél, május-
ban az adorjáni legelőn a gálfalvi Nagy Albert
tinóját ölte meg, júniusban Gálfalván Zsigmond
Károly, Zsigmond Attila és Fekete Irma méh-
kaptáraiban okozott kárt. Júliusban Gálfalván
Szilágyi Leventét károsította meg egy disznó
megölésével, de mivel a sertés nem volt nyil-
vántartásba véve, gazdája nem számíthat kárté-
rítésre. Október elején Szentháromságon két
birka is a medve áldozata lett, de kárigénylést
nem nyújtott be a tulajdonos. A nyár folyamán
Szentháromságon udvarokra is behatolt a nagy-
vad, ahol kukoricakasokat rongált meg, így pró-
bálva élelemhez jutni. 

Arcok 
a fényben 
Hogy mi köze van a motorozásnak a
színházhoz? – kiderülhet mindazok
számára, akik netán mindkettőt ked-
velik, ahogyan a napokban napvilágot
látott, színikritikai írásokat tartalmazó
Arcok a fényből kötet szerzője, Kaáli
Nagy Botond teszi. Szeretett, öreg
Harley-Davidsonjával jár a művelődési
eseményekre, amelyeken diszkréten,
egy sarokba húzódva figyel, jegyzetel.
Ezúttal szerzőként állt a nagyközön-
ség elé. 

____________4.
Az eltüntetett
templom 
és az elhantolt 
temető nyomában
A. Sajti Enikő kutatásai alapján az biz-
tosan megállapítható, hogy a Vajda-
ságban a délvidéki vérengzések
kapcsán legkevesebb ötezer magyar
vesztette életét. Ez a legóvatosabb
adat. Mások szerint ennek többszö-
röse az áldozatok valós száma.

____________5.
Dr. Pál-Antal 
Sándor 80
Rendhagyó eseményre került sor ok-
tóber 26-án a marosvásárhelyi Kultúr-
palota kistermében. A nyolcvanéves
dr. Pál-Antal Sándor történész-levéltá-
ros, akadémikus köszöntésére szer-
kesztett Székely századok című
emlékkönyv bemutatójára összegyűlt
pályatársak, barátok és tisztelői nem-
csak egy termékeny életpályáról,
hanem a laikusok számára napjainkig
rejtett, esetenként misztifikált kincsek
őrzőinek munkájáról is képet kaptak.

____________15.

A koporsókig ásott a medve, de azokat már nem tudta felbontani (Fotó: facebook.com)
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Sírt bontott ki a medve



A holt levelek lassan földre hullnak,
megérintette az elmúlás szele,
csendes tanúi ők a közelmúltnak –
a hulló levél az elmúlás jele.

A mi életünk is így változik át,
csak most voltunk gyerek, és voltunk kamasz, 
és lám, ránk telepszik az őszi világ,
fel is száll belőle a sűrű panasz.

Pedig szép az ősz is, csakhogy másmilyen,
de még olykor-olykor tüzet fog szívem,
felidézi bennem elmúlt tavaszom,

és egy kis időre mélázom azon,
gyermek s ifjúságom gyorsan elröpült,
volt bár sok nehézség, de szívem örült.

(2019. október 18.)

Évforduló a marosvécsi kastélyban
November 9-én, szombaton délelőtt 10 órától a marosvé-
csi Kemény-kastély kapunyitásának 5. évfordulóját ünnep-
lik: 2014 szeptemberében adta vissza a neuropszichiátriai
rehabilitációs intézet vezetősége a várkastély kulcsait báró
Kemény János örököseinek. Az ünnepségen egész napos,
színes kulturális programokkal – koncertek, néptánc,
könyvbemutatók, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések,
gyermekprogramok, bazár, lovas bemutató, favágóver-
seny, kézművessátrak, étel- és italsátrak, kastélytúrák –
várják a közönséget. Házigazda: Nagy Kemény Géza és
Tóth Andrea.

Az én kreatív világom 
– gyermekkonferencia

Tehetségüket megmutatni kívánó gyermekek lépnek szín-
padra november 9-én, szombaton a 15 és 18 óra között
zajló Az én kreatív világom című rendezvényen a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. A gyermekkon-
ferencián 108 előadó mutatkozik meg az alábbi négy ka-
tegóriában: színházi és bábjelenetek, motivációs
kiselőadás, ének és vers, tánc. A rendezvényen Kis vállal-
kozók vására címmel gyermekek alkotásaiból nyílik kiállí-
tás és vásár, ugyanakkor tombola is lesz értékes
nyereményekkel. Szervező: Csíki Andrea pszichológus.

Vezetői kihívások és megoldások
A St. Georgius Manager Club szervezésében november
5-én, kedden 19 órától a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban bemutatják az Exit Kiadó gondozásában megjelent
Vezetői kihívások és megoldások 1.0 című könyvet. A be-
mutatón az érdeklődők négy vezetőt ismerhetnek meg,
akik nulláról indultak, és megvalósították itthon, Erdélyben
is az amerikai álmot. A cégvezetőkkel László Judit, a könyv
írója beszélget. A meghívottak: Fejér Attila, az Eli Lilly Ro-
mania ügyvezető igazgatója, Gorbai Attila, a Tenrom társ-
tulajdonosa és ügyvezetője, Nagy Károly, a Promelek
társtulajdonosa és vezérigazgatója, valamint Széll Le-
vente, az Agrosel társtulajdonosa és ügyvezetője. A bemu-
tatón a könyv megvásárolható.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától 5–7 évesek, 18 órától 5 év alattiak számára. Mu-
zsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az Öves együt-
tes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ,
Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Gyulára kirándul a Nagyinet
November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros Me-
gyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyi-
net program résztvevői. A kirándulás programjában fürdés
és városlátogatás is szerepel. A helyek száma korlátozott,
de még lehet jelentkezni. Bővebb tájékoztatás és felirat-
kozás Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-741507-es te-
lefonszámon, illetve a kövesdombi könyvtárban.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma MARIANNA, 
holnap ACHILLES napja.
ACHILLES: a görög Achil-
leus latinosított alakja. Jelen-
tése: a kígyó fia. 

1., péntek
A Nap kel 

7 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 8 perckor. 
Az év 305. napja, 
hátravan 60 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. október 31.

1 EUR 4,7576
1 USD 4,2614

100 HUF 1,4446
1 g ARANY 206,2074

IDŐJÁRÁS
Változó idő 
Hőmérséklet:

max. 90C
min. 40C

Megyei hírek

Baricz Lajos

A holt levelek

Emlékezés hete 
az Erdély TV-ben

Emlékezés az online térben – ez a Mozaik témája
pénteken 18.20-tól. Ambrus Laura vendége a mű-
sorban Fülöp Otília egyetemi oktató, médiakommu-
nikációs szakember. A gyászfeldolgozásban is
használt zeneterápiáról lesz szó vasárnap 13.30-tól
az Üzenet szeretettel műsorban, amelynek meghí-
vottai Boér Károly, a Marosvásárhelyi Rádió zenei
szerkesztője, valamint Kis Lajos csíkszeredai gitár-
művész és zeneterapeuta. Mire képesek az emlékek
az életünkben? – teszi fel a kérdést dr. Kádár Anna-
mária pszichológusnak Badics Petra. Kövessék a
Pszichotrillák műsort vasárnap 17 órától, majd a
17.30-kor kezdődő Hitélet műsorban rendkívüli ri-
portot láthatnak a nagyváradi Blum Zoltánnal, aki
fiatalként megjárta az auschwitzi haláltábort.

Beszélő könyvek
a Teleki Tékában

November 8-án este 6 órakor a Beszélő könyvek
sorozat egy újabb előadására várják az érdeklődőket
a Teleki Téka freskós termébe. A Térképek: Telekitől
a Google Mapsig című beszélgetés meghívottja
Török Zsolt Győző, az ELTE Térképtudományi és
Geoinformatikai tanszékének egyetemi docense, a
Nemzetközi Térképtörténeti Társaság elnöke. Miről
is szólt a kartográfia, illetve mit keresett a gyűjtő-
felhasználó, jelen esetben Teleki Sámuel a 18-19.
században, hogyan változott a térképek szerepe,
mire használjuk a térképeket a 21. században, mi-
lyen izgalmas kísérletek folynak ma ezen a téren –
minderre választ kaphatnak azok, akik ellátogatnak
a Beszélő könyvek jövő pénteki estjére.

Kegyelettel a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház egykori 

munkatársainak emlékére
Mindenszentek és halottak napja alkalmából a Marosvásárhelyi Nemzeti

Színház meghívja mindazokat, akik emlékezni szeretnének az intézmény
azon elhunyt művészeire, munkatársaira, akik a marosvásárhelyi református
és katolikus temetőben nyugszanak, hogy a két sírkertben elhelyezett kop-
jafáknál róják le kegyeletüket.

A katolikus temető kopjafájánál Lantos Béla, Mogyorósi Győző, Éghy
Ghissa, Csorba András, Tompa Miklós, Gergely Géza, Ferenczy István, Ke-
rekes Tóth Erzsébet, valamint Jánosházy György emlékére gyújthatnak
gyertyát a tisztelettevők.

A református temetőben lévő kopjafánál pedig Hunyadi András, Hunyadi
László, Erdős Irma, Illyés Kinga, Lőrinczy Ilona, Sütő András, Nagy József,
Tarr László, Tamás Ferenc, Técsy Sándor, Lohinszky Loránd, Zongor Ist-
ván, Kőszegi Dusu (Anna), Váradi Rudolf, Jeney Ottó, Borovszky Oszkár,
Kiss László, Varga József, Suba Endre, Szabó Ágnes, Nagy Imre, Galló
Alice, Metz István, Szabó Lajos, Visky Árpád, Bodó Zoltán, Kőszegi Mar-
git, Székely János, Gyarmati István, Oláh Tibor és Vajda György emlékére
tehetnek tiszteletet. (PR-titkárság)

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
25, 35, 5, 45, 34 + 9 NOROC PLUS: 7 0 1 8 3 5

14, 32, 20, 4, 34, 23 SUPER NOROC: 6 3 4 7 4 9

38, 22, 27, 24, 30, 21 NOROC: 5 3 0 6 2 0 5

Kirándulás a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára tagjainak 
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára – Bolyai utca 36. szám, adószám:

4497205 – kétnapos kirándulást szervez tagjainak november 11–12-én Félixfürdőre. 
• Indulás 11-én reggel 8 órakor az egyesület székhelye elől
• Útirány: Marosvásárhely – Nagyvárad – Félixfürdő – Marosvásárhely

• Részvételi díj, amit a feliratkozáskor kell kifizetni: 250 lej személyenként, tartalmazza a szállítást, a szállást,
a belépőt a hotel uszodájába és spa-központjába, valamint három étkezést (vacsora, reggeli, ebéd)

• Fontos: a résztvevőknél legyen személyazonossági igazolvány és a legutolsó nyugdíjszelvény (eredeti).
Iratkozni a helyek függvényében, a székhelyen november 4-től 9–13 óra között lehet.
Bővebb tájékoztatásért hívja a 0265-262-651-es vagy a 0365-430-813-as telefonszámot 8–13 óra között. 

A vezetőtanács



A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésén 17 köz-
gyűlési képviselő döntött úgy, hogy meneszti tiszt-
ségéből Makkai Gergely RMDSZ-es alpolgármestert.
A határozattervezet kezdeményezője az RMDSZ
volt. A testület a költségvetés-kiegészítést is meg-
szavazta, a képviselők azonban csupán a kormány-
tól kapott 24 millió lej és az uniós pályázatokhoz
szükséges összegek felhasználásáról döntöttek. 

A közműszolgáltatók részvényesi gyűlése után a tanácsosi
testület elsőként a Makkai Gergely alpolgármester leváltására
vonatkozó határozattervezetet vitatta meg. Az RMDSZ alpol-
gármestere még a képviselők előtt szót kért. Szégyenteljes pil-
lanatnak nevezte azt, amikor az RMDSZ-frakció egyik
gyűléséről kizárták, arra hivatkozva, hogy az ő ügyét tárgyal-
ják, így érintettként nem lehet jelen. Kijelentette, irodájában
várja meg a szavazás eredményét, de mielőtt még kivonult
volna a tanácsteremből, utalt arra, hogy a leváltására vonat-
kozó tervezetet aláíró tanácsoskollégáinak állítólag meg kell
mutatniuk szavazócéduláikat a frakció vagy az RMDSZ egy
képviselőjének. „Milyen titkos szavazás ez?!” – tette fel a kér-
dést. Majd támadásba lendült Csiki Zsolt volt frakcióvezető
ellen, akit személyeskedő hangnemben azzal vádolt meg, hogy
a képviselőtársa igazgatása alatt álló sportiskola 99.499 lejjel
károsította meg a költségvetést, és az összeg behajtását elren-
delték. Csiki Zsolttól szerinte „antiszociális” megnyilvánulásai
miatt vonták meg a frakcióvezetőséget, mióta tanácsos, nem
tett le tevékenységi beszámolót, ő volt a legtöbbet kiküldetés-
ben, anélkül, hogy beszámolt volna ezekről stb. Majd Bakos
Levente ülésvezető következett, akiről Makkai Gergely azt ál-
lította, hogy olvasatlanul írta alá a leváltására irányuló terve-
zetet. Végül a tervezetet alá nem író tanácsosokhoz szólt, majd
a Bibliára téve a kezét esküdött meg, hogy nem követett el
semmilyen állam ellen irányuló bűncselekményt. 

Csiki Zsolt sajnálatát fejezte ki Makkai Gergely személyes-
kedése miatt, közölte, alpolgármesterként azt várták el tőle,
hogy a szociális problémákat, a közszállítással, köztisztaság-
gal kapcsolatos ügyeket oldja meg. Radu Bălaş képviselő sze-
rint nem Makkai Gergelyről mint magánemberről van szó,
hanem mint alpolgármesterről. „Makkai Gergely régóta le kel-
lett volna mondjon, hisz ő is tudja, hogy nem sok támogatója

maradt. Makkai Gergely egy közigazgatási ügyből személyes
ügyet csinált” – nyilatkozta a POL képviselője. Todoran Radu
szerint felelőtlen és következetlen gesztus az alpolgármester
leváltása, hiszen Koreába nemcsak Makkai Gergely utazott
el, hanem Bakos Levente is. „Ez az RMDSZ belső harca, emi-
att mi, a Liberális Párt képviselői nem veszünk részt a szava-
záson” – tette hozzá. 

A titkos szavazás eredménye: a 20 szavazatból 3 érvényte-
len volt, 17-en pedig – egyöntetűen – Makkai Gergely levál-
tására szavaztak. A volt alpolgármester – tanácsosi
minőségében – a tanácsülés további részében sem tért vissza
a terembe.

A múlt heti bojkott után ezúttal „átment” a költségvetés ki-
igazítására vonatkozó tervezet, ám a korábbi változathoz ké-
pest más formában. A testület Csiki Zsolt módosító
indítványát szavazta meg, eszerint csak a kormánytól kiutalt
24 millió lej felhasználásáról döntöttek, valamint az európai
uniós pályázatokhoz szükséges összegekről, összesen 141
millió lejről. Mivel a tanácsteremben levő igazgatók, képvi-
selők elég hevesen vitatkoztak és újabb kiegészítéseket kértek,
arra hivatkozva, hogy nincs elég pénz az utak javítására, a
helyi rendőrség működésére, sőt esetenként még az áram- és
internet-szolgáltatást is fel kell függesszék; kellene pénz a
tömbházak hőszigetelésére, hiszen a szerződéseket a szaktár-
cával megkötötték, a képviselők úgy döntöttek, jövő csütör-
tökön újabb tanácsülésen elemzik a költségvetés-kiegészítés
lehetőségét, ezúttal saját bevételekből kell átcsoportosítaniuk.

A testület Vajda György RMDSZ-képviselő javaslatára el-
halasztotta az Állomás téri telek városrendezési tervéről szóló
tervezet tárgyalását. A képviselő hangsúlyozta, szakértő véle-
ményére van szükség ahhoz, hogy érdembeli döntést hozhasson
a tanács. Az Állomás téri lakókat képviselő Anca Szedlacsek a
tanács döntése értelmében felszólalhatott. Elmondta, 370 sze-
mély írt alá petíciót az oda tervezett tömbház ellen. Az okok
közt felsorolta a telek jogi helyzetének tisztázatlanságát, a zöld-
övezetek csökkentését tiltó jogszabályt (itt máris kivágtak 12
fát), a közvitához szükséges dokumentáció hiányosságait, és
végül azt kérdezte: indokolt-e egy ilyen beruházás? A tervezet-
ről egy következő ülésen dönt a testület. A képviselők azt a ter-
vezetet is megszavazták, amelynek értelmében Marosvásárhely
területén 18 sajtókiadványokat árusító kioszk működhet, ezek-
ből hármat a főtéren a polgármesteri hivatal működtetne, a fenn-
maradó 15 használatba vételére licitet írnak ki. 

Visszatér az enyhe idő
Csütörtökön Erdélyben még havazott, de a hét vé-
gétől trópusi levegő váltja fel az északi-sarki állandó
ciklont Közép- és Kelet-Európában, így jelentős fel-
melegedésre lehet számítani Romániában is. A se-
vere-weather.eu meteorológiai portál előrejelzése
szerint jövő héten a sokéves november eleji átlagnál
magasabb hőmérsékleti értékek várhatók. Napköz-
ben a levegő 20 fokra, Románia nyugati régióiban
akár 25 fokra is felmelegedhet. A jurnaldevreme.ro
meteorológiai portál előrejelzése szerint a következő
időszakban számottevő csapadékra nem kell számí-
tani. A szokatlanul enyhe idő november 18-ig is el-
tarthat. (Mediafax)

Orban nem cseréli le 
vitatott miniszterjelöltjeit

Nem cseréli le Ludovic Orban, a PNL kormányalakí-
tással megbízott elnöke azt a három miniszterjelöl-
tet, akik a parlamenti meghallgatás alkalmával nem
kapták meg az illetékes szakbizottságok támogatá-
sát beiktatásukhoz. A kormányfőjelölt ezt a szerdai
bizottsági meghallgatások után jelentette ki, arra hi-
vatkozva, hogy mind a regionális fejlesztési tárca
élére jelölt Ion Ştefan, mind a pénzügyminiszternek
jelölt Florin Cîţu, mind pedig a munkaügyi miniszteri
posztra jelölt Violeta Alexandru esetében politikai,
nem pedig szakmai döntés született. Orban rámuta-
tott: jelöltjeit csak azok a szakbizottságok szavazták
le, ahol a – 2016-os választások óta kormányon
lévő, most ellenzékbe kényszerülő – Szociáldemok-
rata Párt (PSD) törvényhozói vannak többségben. A
PNL elnöke által javasolt 18 tagú kabinet többi mi-
niszterjelöltjét alkalmasnak találta feladata ellátására
a szakbizottság. A parlamenti szakbizottságok véle-
ményezése ajánlás jellegű, és a kormányfőjelölt
döntésétől függ, hogy lecseréli-e a jelöltet. Az új
PNL-kormány hétfőn járul bizalmi szavazásra a par-
lament elé. (MTI)

2,6 százalékra nőtt 
az államháztartási hiány

Az idei első kilenc hónapban a román bruttó hazai
termékhez (GDP) képest 2,6 százalékra nőtt a kon-
szolidált államháztartás hiánya, és 60 százalékkal
nagyobb a tavalyi azonos időszakban jegyzett defi-
cithez mérten – közölte szerdán a pénzügyminiszté-
rium. A kilenchavi hiány 26,97 milliárd lej volt, a
tavaly első kilenchavi 16,8 milliárd lej után, ami akkor
a GDP 1,77 százalékának felelt meg. Az államház-
tartás bevételei 11,6 százalékkal 228,7 milliárd lejre
nőttek, ugyanakkor a kiadások is 15,3 százalékkal,
255,6 milliárd lejre emelkedtek. A közalkalmazottak
béreire a kormány 20,2 százalékkal költött többet, a
javak és szolgáltatások beszerzésére szánt kiadá-
sok is 16,4 százalékkal emelkedtek, míg a szociális
kiadásokra 11,1 százalékkal többet fordított a kor-
mány, amit a tavalyi és az idei nyugdíjemelés befo-
lyásolt. (MTI)

Lejárt a Juncker vezette 
EB mandátuma

Hivatalosan lejárt a mandátuma csütörtökön a Jean-
Claude Juncker vezette Európai Bizottságnak, és
ezért ügyvivőként folytatja tevékenységét, miután az
új összetételű brüsszeli testület az eredeti tervekkel
ellentétben nem tud hivatalba lépni november else-
jén. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizott-
ság november elején lépett volna hivatalba, azonban
ezt el kellett halasztani, mivel a francia, a magyar és
a román biztosjelöltet is elutasították az Európai Par-
lamentben (EP). A jelenlegi cél december elseje, bár
vannak, akik szerint egyre kevésbé valószínű, hogy
ez tartható lesz. A csúszás miatt Jean-Claude 
Juncker mostani elnök és a biztosi testület jelenlegi
tagjai maradnak a posztjukon ügyvivőként. Ilyenre
korábban már háromszor is volt példa, legutóbb a
másodszor is José Manuel Barroso vezette Európai
Bizottság esetében, amely a tervezettnél három hó-
nappal később állt csak fel, ez viszont lassíthatja a
közösségi munkát, mert ügyvivői minőségben a tes-
tület illetékessége korlátozott. (MTI)

Jelentős előnnyel indul 
a Konzervatív Párt

A legfrissebb felmérés szerint jelentős támogatott-
sági előnnyel kezdi a december 12-én tartandó előre
hozott parlamenti választás kampányát a kormányzó
brit Konzervatív Párt. Az Ipsos MORI közvélemény-
kutató cég az Evening Standard című londoni napi-
lap megbízásából elvégzett, csütörtökön ismertetett
vizsgálatában kimutatta, hogy a Boris Johnson mi-
niszterelnök vezette konzervatívokra jelenleg a vá-
lasztók 41 százaléka voksolna. A legnagyobb
ellenzéki erő, a Munkáspárt támogatottsága 24 szá-
zalékos, vagyis a Konzervatív Párt 17 százalékpont-
tal vezet első számú választási vetélytársa előtt. Az
1001 választópolgár bevonásával elvégzett felmérés
szerint a konzervatívok támogatottsága szeptember
óta 8 százalékponttal emelkedett, a Jeremy Corbyn
vezette Munkáspárté nem változott. Az Ipsos MORI
adatai szerint a Konzervatív Párt 2018 júniusa óta
nem volt ilyen népszerű, és 2017 áprilisa óta nem
vezetett ilyen nagy előnnyel a Munkáspárt előtt.
(MTI)

Ország – világEgy alpolgármestere maradt Marosvásárhelynek
Makkai Gergelyt leváltották 

Az elnökválasztás célegyenesében három jelöltnek
van esélye, hogy az újabb mandátumára pályázó
Klaus Iohannis államfő ellenfele legyen a második
fordulóban egy friss felmérés szerint.

Az IMAS közvéleménykutató intézet által végzett legutóbbi
felmérés szerint a november 10-i első fordulóban Iohannis az
érvényes voksok 45,7 százalékára számíthat, a november 24-
én tartandó második fordulóban pedig a voksok 16,7 százalé-
kára esélyes Mircea Diaconu színművész, volt EP-képviselő
lehet az ellenfele, akit a kormánykoalícióból augusztusban ki-
lépett Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a
Victor Ponta volt miniszterelnök vezette baloldali Pro Roma-
nia párt támogat.

Az Europa FM rádió által rendelt felmérés harmadik helyre
hozta ki 15,1 százalékkal a baloldal másik jelöltjét, Viorica
Dăncilă szociáldemokrata (PSD) ügyvivő miniszterelnököt,
akitől éppen az adatfelvétel (október 8-28.) időszakában, ok-
tóber 10-én vonta meg a bizalmat a parlament.

A második fordulóba kerülésre esélyes jelöltek között van
még a jobbközép Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR)
elnöke, Dan Barna is, akinek 12,6 százalékos eredményt va-

lószínűsít az IMAS felmérése. Theodor Paleologu volt kultu-
rális miniszter, akit Traian Băsescu volt államfő Népi Mozga-
lom Pártja (PMP) támogat, 6,9 százalékkal szerepel a
felmérésben.

A romániai összlakosság 6,5 százalékát kitevő magyarság-
nak is van képviselője az elnökjelöltek között: az RMDSZ a
szövetség elnökét, Kelemen Hunort indítja, aki az IMAS fel-
mérése szerint a voksok 2,9 százalékát kapná meg.

A telefonos módszerrel, több mint ezer választó bevonásá-
val végzett felmérés 3,1 százalékos hibahatárral tükrözi Ro-
mánia felnőtt lakosságának politikai opcióit.

Az elnökválasztás első fordulóját november 10-én tartják,
a szavazólapokra 14 jelölt neve kerül: az IMAS- felmérésben
is szereplő hat jelölt mellett, akiket egy-egy parlamenti frakció
vagy pártszövetség is támogat, további hat jelölt parlamenten
kívüli pártok képviseletében indul, ketten pedig függetlenként
pályáznak az államfői posztra.

Ha egyik jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő
csaknem 19 millió választópolgár több mint felének támoga-
tását, november 24-én második fordulót is rendeznek a két
legjobban szereplő jelölt részvételével. (MTI)

Három jelöltnek van esélye, hogy Iohannis ellenfele
legyen a második fordulóban
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Három nap lépdel egymás nyomában: október 31-e a re-
formáció emléknapja, november elsején a naptárból kima-
radt valamennyi szentet, mindenszenteket ünnepli a
katolikus világ, november 2-án van tulajdonképpen a halot-
tak napja, amelyet átvettek más egyházak is, és a szerette-
inkről való megemlékezés idejévé vált.

Ma már a legtöbben a november elsejei fanyar illatú,
gyertyalángmelegű alkonyatban idézzük szeretteink emlékét.
Puzzle-ként rakjuk ki a hajdani család egy-egy fontosabb
eseményét, a társunkkal átélt napok boldog biztonságát, az
elvesztett gyermekkel töltött örömteli és fájdalmas perceket.
Felidézzük a szeretetet és a szerelmet, a bántást és a meg-
bocsátást, a visszafordíthatatlan idő eseményeit, amelyeket
„békévé kellene oldjon az emlékezés”, de sokszor mégsem
történik meg. 

Ez a nap hozzászoktat ahhoz a gondolathoz, hogy az élet
mindig alulmarad a halállal szemben, népmeséink hiába

akarják elhitetni, hogy a furfangos ember túljárhat a Kaszás
eszén. Ideig-óráig sikerülhet, hiszen földi létünkban az örök
élet ígéret csupán.

Nevezhetjük divatból született kereskedelmi fogásnak,
hogy a halottak napjához közeledve a lépten-nyomon kínált
virágoknak nem tudunk ellenállni, és egyre többet költünk
arra, hogy szeretteink sírját kidíszítsük velük. A virágter-
mesztőknek és a divatnak azonban nem lenne semmilyen
esélye, ha nem ébredne fel bennünk az a mélyről induló
késztetés, amely ezekben a napokban távoli tájakról is sze-
retteik sírjához vonzza a hozzátartozókat. Hogy átérezzük
azt a megnyugtató békességet, amely emlékük ápolásával
újabb kísérletet jelent a felejtés ellen. Hiszen jól tudjuk,
hogy addig élnek, amíg emlékezünk rájuk. Csakis így nyer-
hetjük meg a csatát a halállal szemben, amelyet kényszerű
ajándékként előre csomagva „ajándékoz” számunkra a
sors. Illó, törékeny győzelem, mégis élnünk kell vele. Ahogy
a krizantémok szépségével is, bár tudjuk, hogy az első fagy
markától szemétté válnak. 

Élet és halál
Bodolai Gyöngyi 

Antalfi Imola



A Maros Megyei Klinikai Kór-
ház sikeresen lebonyolította az on-
kológiai klinika korszerűsítésére
kiírt közbeszerzési eljárást, és
szerződést kötött a Mansart Cor-
porate céggel. Mivel az épület,
amelyben a klinika működik, a
megyei tanács tulajdonában van, a
munkálatok elvégzéséhez szüksé-
ges a tulajdonos jóváhagyása is. A
tegnapi tanácsülésen erre is sor ke-
rült, a tanácsosi testület megsza-

vazta azt a határozattervezetet,
amellyel a megyei önkormányzat
beleegyezését adta a tervezett
munkálatok végrehajtásához. A
beruházás teljes értéke 11.968.423
lej héával együtt. A beruházás
megvalósításának időtartama 12
hónap, a munkálatokat december-
ben fogják elkezdeni. A beruházás
keretében az épület külső és belső
korszerűsítésére is sor kerül, vala-
mint megépítik azt az új épület-

részt, amely össze fogja kötni a
klinika épületét a most épülő új
sugárterápiás bunkerrel.
A marosvásárhelyi repülőtér 
fejlesztését célzó beruházásokról is
döntött a tanács 

Maros Megye Tanácsa októberi
soros ülésének napirendjén két
olyan határozattervezet szerepelt,
amelyek a Marosvásárhelyi Transil-
vania Repülőtér fejlesztését céloz-
zák. 

A megyei önkormányzat a szak-
értői tanulmányok alapján tavaly
úgy döntött, hogy a marosvásárhe-
lyi repülőtér bővítését a jelenlegi ki-
futópályától északi és déli irányba
kell megvalósítani, és ennek érde-
kében meg kell vásárolni a szüksé-
ges földterületeket. A tervezett
fejlesztések érdekében már beazo-
nosítottak egy 15.725 négyzetméte-
res területet, amely jelenleg
Kerelőszentpál községhez tartozik,
és amelynek leltári értéke a szakér-
tői felértékelés alapján 837.000 lej.
A megyei tanács csütörtöki ülésén a
képviselők jóváhagyták, hogy a
telek megvásárlásához szükséges
összeg bekerüljön a megye költség-
vetésébe, és a tulajdonjog átruházá-
sát követően az összeget a megyei
tanács kifizesse a kerelőszentpáli
önkormányzatnak.

A második határozat a repülőtér vi-
lágítási rendszerének fejlesztésére vo-
natkozik. A beruházás keretében az
APRON2 repülőgépparkoló világítási
rendszerét valósítanák meg, amely
biztonságosabbá tenné a parkoló hasz-
nálatát rossz látási viszonyok esetén.
Az intézkedéssel a 139/2014-es uniós
rendelet előírásait is teljesítené a repü-
lőtér. A befektetés ugyanakkor hozzá-
járulna a repülőtér forgalmának
növekedéséhez is, hiszen lehetővé
teszi, hogy a reptér több repülőgépet
szolgáljon ki rossz időjárási viszonyok
esetén. A beruházás összértéke
3.933.360,46 lej héával együtt.
Bővül a mikházi régészeti 
kutatóközpont 

A Maros Megyei Múzeum régé-
szeinek egy csoportja országos és

külföldi partnerintézményekkel
együttműködve 2011-től szisztema-
tikus, interdiszciplináris régészeti
kutatásokat folytat a mikházi régé-
szeti lelőhelyen. A megyei tanács
támogatásával Mikházán egy inter-
diszciplináris kutatóközpont kiala-
kítását is elkezdte a megyei
múzeum, amelyet bővíteni szeret-
nének. A tevékenység folytatása és
fejlesztése érdekében a megyei ta-
nács tegnap jóváhagyta egy új épü-
let vásárlását, amelynek értéke
53.000 lej. Az új ingatlanban a ter-
vek szerint a múzeum kialakít egy
laboratóriumot a felfedezett tár-
gyak tisztítására, megőrzésére és
helyreállítására, egy másik labora-
tóriumot a régészeti anyagok elsőd-
leges feldolgozására és
leltározására, egy irodát a terepről
gyűjtött adatok digitalizálására és
feldolgozására, valamint egy raktá-
rat a régészeti leletek átmeneti táro-
lására.

A tanácsülésen jóváhagyott
költségvetés-módosítás keretében
a Maros Megyei Múzeum további
173.000 lejt kapott azoknak a
Maros megye területén talált kin-
cseknek a megvásárlására, ame-
lyeket tavaly fémdetektorokkal
fedeztek fel különböző magán-
személyek. Három kincsleletről
van szó, a nagyernyei dák kin-
csekről, a nyárádszeredai bronz-
kori kincsről, valamint a
marosszentgyörgyi középkori le-
letről. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

Hogy mi köze van a motoro-
zásnak a színházhoz? – kide-
rülhet mindazok számára,
akik netán mindkettőt kedve-
lik, ahogyan a napokban nap-
világot látott, színikritikai
írásokat tartalmazó Arcok a
fényből kötet szerzője, Kaáli
Nagy Botond teszi. Szeretett,
öreg Harley-Davidsonjával jár
a művelődési eseményekre,
amelyeken diszkréten, egy
sarokba húzódva figyel, jegy-
zetel. Ezúttal szerzőként állt a
nagyközönség elé. 

A kötet a Lector Kiadó gondozá-
sában jelent meg, a Kritika sorozat
harmadik könyveként. Eddig szép-
irodalmi alkotásokról szóló recen-
ziók, kritikák jelentek meg, ez a
munka némiképpen új a kiadó asz-
talán. S talán a hazai színikritikai
könyvek között is. A marosvásárhe-
lyi színházi életet tükröző, hasonló
írásokat tartalmazó kötet legutóbb
1996-ban jelent meg (Oláh Tibor:
Thália vonzásában – Impress
Kiadó). A mostani könyv a Népúj-
ság munkatársa által 2003 és 2019
áprilisa (a kötet lezárásának dá-
tuma) között látott színdarabok kri-
tikáit tartalmazza, amelyek többek
között a Népújságban, a Helikon-
ban és A Hétben jelentek meg, és
feltérképezi az említett időszakban
a marosvásárhelyi színházi műhe-
lyek (Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata, Yorick stúdió, Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház, Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Stúdió Színháza és Spectrum Szín-
ház) munkáját, továbbá néhány
vendégszereplésről is szól. 

Az október 30-án este a Bernády
Házban megtartott bemutatón a
kiadó részéről Szőcs Katalin üdvö-
zölte a telt házas közönséget, majd
dr. Ungvári Zrínyi Ildikó, a Művé-
szeti Egyetem tanára beszélgetett a
szerzővel. Kiderült, hogy a 62 elő-
adás kritikája nem valamiféle kon-
cepció, tudományos elgondolás
szerint került a kötetbe, hanem
„random”, véletlenszerűen, egy-
részt amolyan „házi feladatként”,
másrészt pedig a teatrológusi vég-
zettséggel rendelkező szerző szín-
házszeretetéből, amely Thália
bűvöletében tartja. A néző (kevés
kivétellel) sem valamiféle prekon-
cepció alapján jár színházba, hanem
elsősorban szórakozni, kikapcso-
lódni akar, és néha bepillantani
abba a görbe tükörbe, amelyet egy-
egy előadásban eléje állít az alkotó-
gárda. A véletlenszerűség nem
jelenti azt Kaáli Nagy Botondnál,
hogy a könyvbe került kritikákért
nem vállalt szakmai felelősséget,
hiszen újságíróként a hitelességet
tekinti alapmércének. A kritikai
műfaj azonban szubjektív, vitain-
dító és viszonyítási alap olvasónak,
nézőnek. És ez így van az Arcok a
fényből című kötet írásaiban is. A
szerző a beszélgetésen azt is elis-
merte, hogy gyakran írás közben
dőlt el egy-egy kritika végkicsen-
gése, pozitív vagy akár negatív
végkifejlete, és bevallotta: tudja,
hogy nem csak neki lehet igaza.
Teatrológusként az egyetem a ke-
zébe adta azokat az eszközöket,
amelyek mentén elemzi a darabo-
kat, anélkül, hogy kíváncsi lenne a
próbafolyamatokra, a kulisszatit-
kokra, hiszen egy előadás előkészí-
tésében a produktum, a végtermék

a fontos, amely a néző elé kerül. És
talán itt válaszolhatunk arra – a
szerző szavaival –, hogy miért ha-
sonlít a színházcsinálás a motoro-
záshoz és a hozzá fűződő
szubkultúrához. Mert mindkettő
egy hosszú, rögös út, csapatmunka,
amelynek meghatározott célja van:
szabadon szárnyalva elérni vala-
hová, kiváltani érzéseket, gondola-
tokat, s aztán újabb célokat
kitűzni… Talán. 

A kritikus munkája néha háládat-
lan feladat. Mert – nézzünk önma-
gunkba – ki az, aki jobban szereti a

kritikát, mint a (talpnyaló) dicsére-
tet? A bemutatón elhangzott beszél-
getésen azt is elismerte a szerző,
hogy kapott hideget és meleget is
egy-egy írása megjelenését köve-
tően. Színikritikusi pályája elején
többé-kevésbé viccesen még fenye-
gették is, de aztán beletörődtek, és
volt, aki elismerte, hogy a papírra
vetettek segítették abban, hogy ja-
vítson az alakításán. És ez így is van
rendjén. 

A kötetben Kaáli Nagy Botond
szépírói érzékét, vénáját is meg-
csillogtatja, hiszen sajátos nyelve-
zettel, hasonlatokkal, képtársítá-
sokkal tűzdelte tele és vesézte ki a
darabokat, s e fordulatok olvasmá-
nyosabbá teszik a kötetet a laiku-
sok számára is, hiszen erőssége,

egyik eszköze az intelligens,
finom humor és az irónia. Kell ez
is, hiszen enélkül csak frusztrált,
önmagunkba záruló, önámító
egyének lennénk. A kultúra, a
színház sem önmagáért, az alkotó-
kért, a szűk elitért van, hanem
azért, hogy hozzánk, mindannyi-
unkhoz, kevésbé értőkhöz is szól-
jon, és ebben a kódfejtésben segít
ez a kötet. Még akkor is, ha néme-
lyik előadást nem látjuk többet,
vagy akár filmvásznon, más társu-
latok feldolgozásában többször is
megnéztük. Ungvári Zrínyi Ildikó
szerint a kötet „figyelmes odahaj-
lás a marosvásárhelyi színház
felé”. Néha tükröt kell állítani a
szakmának is, amolyan Kaáli
Nagy Botond-osan. 

Vajda György 
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Szőcs Katalin, Ungvári Zrínyi Ildikó és Kaáli Nagy Botond Fotó: Nagy  Tibor

Decemberben elkezdődik a marosvásárhelyi 
onkológiai klinika felújítása

Színház (motoros) visszapillantó tükörben 
Arcok a fényben 



(Folytatás múlt pénteki 
lapszámunkból)

Vérengzések, kollektív bűnösség,
rehabilitálás

A. Sajti Enikő kutatásai alapján
az biztosan megállapítható, hogy a
Vajdaságban a délvidéki vérengzé-
sek kapcsán legkevesebb ötezer ma-
gyar vesztette életét. Ez a
legóvatosabb adat. Mások szerint
ennek többszöröse az áldozatok
valós száma. Gyakran az hangzik
el, hogy 1944 őszétől 1945 tava-
száig több mint negyvenezer ártat-
lan magyar embert végeztek ki.
Eközben a túlélő családok teljes va-
gyonát elkobozták, ők a koncentrá-
ciós tábor után földönfutókká
váltak. Egy részük éppen a járeki
internálótáborban halt meg, vagy
innen szabadult, ahol 1944. decem-
ber 3-tól 1946. április 15-ig össze-
sen 6429 személy (955 gyermek) –
többségében németek – pusztult el
a legembertelenebb körülmények
között. Csorba Béla kutatásai sze-
rint a halott gyermekek közül 79
magyar származású, míg a felnőtt
korú magyar áldozatok száma 188
volt. Többségük sajkásvidéki ma-
gyar áldozat.

A partizán államhatalom példát-
lan intézkedése eredményeképpen a
korábban már említett al-dunai vi-
déken, a Sajkásvidéken három hely-
ség (Csúrog, Zsablya és Mozsor)
teljes maradék magyar lakosságát –
akik túlélték a délvidéki vérengzé-
seket – mindenüktől megfosztva
örökre kitiltották a lakóhelyükről. A
Bánát, Bácska, Baranya katonai pa-
rancsnokságának közleménye sze-
rint ezeken a településeken élő
magyarokat kollektíven háborús bű-
nösnek nyilvánították. Az intézke-
dés hátterében az állt, hogy az
1941-es magyar megszállást köve-
tően atrocitások történtek a partizá-
nok és a szerb lakosság ellen. Az
már mellékes, hogy a magyar ható-
ság tényleges kegyetlenkedése par-
tizán provokációkra válaszként
történt, ráadásul a tetteseket még a
magyar világban elítélték. A ke-
gyetlen bosszúállás az ártatlan la-
kosságot érintette.

Egyetlen példa. Csúrogon zömé-
ben a korábbi katonai határőrvidék
szervezetének szerb leszármazottai
éltek, de jelentős számban képvisel-
tette magát a magyarság is. A tízez-
res lélekszámú település magyar
lakosainak száma háromezer fő volt
1944-ben. Egy évvel később, 1945-
ben a véglegesen magyartalanított
falu római katolikus templomát le-
rombolták, tégláiból szövetkezeti
otthont építettek, helyére focipályát
hoztak létre. A magyar temetőt sem
kímélték, a halottak kegyeletét nem
tisztelték. Az egykori temető, ahová
a kegyetlenül meggyilkoltakat is el-
hantolták, ma legelő.

Pontosan hét évtizedet kellett
várni arra, hogy hivatalosan eltöröl-
jék a délvidéki települések magyar-
jainak kollektív bűnösségéről szóló
törvényt. Ehhez bizonyára hozzájá-
rult az is, hogy az Európai Unióba
belépni szándékozó Szerbia szá-
mára egyfajta előfeltételként szere-
pelt a rehabilitálás megtétele. Ennek
jegyében 2014. november 2-án a
szerb miniszterelnök Szabadkán
részt vett az 1944-45-ben kivégzett
ártatlan áldozatok tiszteletére ren-
dezett megemlékezésen, és első al-
kalommal rótta le kegyeletét a
szabadkai emlékműnél. Megemlé-
kező beszédében a kormányfő
egyúttal bejelentette, hogy a Csú-
rog, Zsablya és Mozsor magyar la-
kosságának kollektív bűnösségét
kimondó jogszabályt hatályon kívül
helyezték. Mindez annak a folyta-
tása volt, hogy a szerb parlament –
a magyar kormány kérésére – előző
évben rendkívüli ülésén elfogadta a
délvidéki magyarok ellen 1944-45-
ben elkövetett vérengzéseket elítélő
nyilatkozatot. 
Megemlékezés, emlékjelállítás

A hatalom, a többség oldaláról
érzékelhető gyűlölet egyébként a
délvidéki vérengzések után nemze-
dékről nemzedékre tovább élt. A
partizánterrorról sokáig nem eshe-
tett szó, a hallgatás fala áthatolha-
tatlannak tűnt, miközben a
tömegsírokat a kommunizmus évei
alatt tudatosan eltüntették. Ráadásul
még a rendszerváltás után sem lehe-
tett beszélni az átélt borzalmakról,
sőt a kialakult polgárháború csak
szította és kiterjesztette a gyűlöletet.
Mégis egyre többen és egyre több-
ször megszólaltak.

A sírok sokszor temetőstül eltűn-
tek, mégis utólag a tömegsírok pon-
tos holléte fénykép alapján
beazonosíthatóvá vált. Hiányoztak
a halotti bizonyítványok, de a kuta-
tómunka eredményeképpen sikerült
egyre több áldozatot név szerint
azonosítani. Emlékhely sem volt
hosszú ideig, ahová virágot vihettek
volna a hozzátartozók, a leszárma-
zottak, de otthonaikban mindig
meggyújtották az emlékezés kegye-
leti lángját. Ráadásul a nyilvános
megemlékezésre sokáig nemet
mondott a hatóság, a „demokráciá-
ban” azzal indokolva döntését,
hogy a történészek még nem dol-
gozták fel az akkori eseményeket.
Mégis, a kilencvenes években meg-
kezdődtek a keresztállítások; még
akkor is, ha a kereszt másnapra,
harmadnapra mindig eltűnt. Később
emléktáblát állítottak, például Csú-
rogon; ledöntötték, újraállították,
kalapáccsal verték szét, újat tettek a
helyére. És beindult a kutatómunka,
újságcikkek, tanulmányok, köny-
vek jelentek meg a délvidéki áldo-
zatokról. Céljuk nem a gyűlöletre
szítás, nem a bosszúért kiáltás,

hanem csupán az igazságtalanság
felfedése és az emlékállítás azért,
hogy hasonló embertelenség többé
ne forduljon elő soha.

A kétezres évektől halottak napja
tájékán Délvidék-szerte megemlé-
keznek 1944/1945 véres hónapjaira
és áldozataira, Járekon az időköz-
ben az egykori temető bejáratánál,
a rét szélén elhelyezett emlékke-
resztnél. Ráadásul a magyar áldoza-
tok fakeresztje mellett 2017-ben
felavatták a járeki haláltábor német
emlékművét, és felszentelték a ma-
gyar áldozatok emlékére állított új
keresztet. Bizonyára a már említett
enyhülési folyamat eredményekép-
pen. A márványtáblán az alábbi szö-
veg olvasható: „Az emlékmű
polgártársaink, a Duna menti svá-
bok emlékét őrzi, akik a járeki in-

ternálótáborban vesztették életüket,
és itt találtak örök megnyugvást.
Nyugodjanak békében! Nem fogjuk
elfeledni őket! A járeki tábor 1944
decemberétől 1946 áprilisáig léte-
zett. Duna menti svábok, 2017.”
Hazai példa

Eltüntetett temetőről szóló törté-
netet hallottam az Arad megyei Mo-
nyorótól néhány kilométerre fekvő
Zarándhódos (Hodi?) faluról. A
hosszú éveken át Boroskisjenőn te-
vékenykedő, nyugdíjas korában leg-
inkább Gyulán élő dr. Vajda Sándort
azzal kereste meg egy család, hogy
szeretnék meglátogatni a nagyszü-
lők sírját az említett faluban, és
ehhez kérnek helyismereti segítsé-
get. A doktor úr szívesen eleget tett
a kérésnek, beült az érintettek autó-
jába, eljutottak Zarándhódosig, ahol

a temető iránt érdeklődtek. Megtud-
ták, hogy a római katolikus temető-
nek nyoma sincs, a helyét
felszántották, most éppen zöldellő
búzamező látványát nyújtja. Mivel
a helyről pontos leírást kaptak, egy-
könnyen rátaláltak a búzamezőre,
és a kegyelet virágait bedobták a
kalászok közé. 

A fentin kívül még számos példát
előhozhatnánk. Nehéz megsaccolni
azon települések számát, ahol mára
már nyoma sincs annak, hogy jó
száz esztendeje még magyarok ve-
zették a falut. De hasonlatosképpen
az egykori zsidó kereskedők emlé-
kezete is megkopott. Miközben arról
sem szól a fáma, hogy az izraelita te-
metők sírjait is belepte volna a búza,
vagy biztató termés híján a gondo-
zatlanság miatt elterjedő gaz lepte el. 

*Ez az írás a bácskai vérengzések során hetvenöt évvel ezelőtt, 1944 őszén és azt követően megölt és munkatáborokban elpusztított német, magyar és más nemzetiségű vajdasági áldozatok emlékének adóz.
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Ábrám Zoltán

Az eltüntetett templom és az elhantolt temető nyomában*



November első két napja a halottaké. Min-
denszentek napját és halottak napját csak a
IX. és X. század óta ünneplik. A keltáknál
már a VIII. században is közünnep volt: a no-
vember 1-jei évkezdet egyben a halottak tisz-
teletnapja is volt. A mindszenteket Kr. u. 835
óta, a 2-án tartott halottak napját pedig 998
óta tartja meg a katolikus egyház. Kezdődött
azzal, hogy a Krisztus utáni 1000. évre várt
világvége szorongásos hangulatában a halan-
dók a halottak sírjain gyertyákat gyújtottak.
De illett akkor már a sírokat is rendbe hozni.
A szlávok lakta vidékeken élelmet is helyez-
tek a sírokra. Ezen a napon hosszan szólnak
a harangok, hogy a kongásuk szavával elfe-
ledjék a szellemek siránkozását. Az ember ősi
halálfélelme ma is, nem csak a mágikus ko-
rokban, a létezés egyik leghatalmasabb szel-
lemi mozgatóereje.

Megjött a fagy, sikolt a ház falán,
a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán
vadmirtuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;
félek? Nem is félek talán.

Radnóti Miklós Naptárában írta volt ezt
Novemberről. 1939. január 14-én…

A hónap jelképe az őszi lombszín ruhájú
ifjú, fején bogyós olajág koszorúval. A medi-
terráneumban november az olajbogyószüret
kezdete. Baljában répával és káposztával teli
tál, jobbjában a Nyilas jele. Emennek eredete
az ógörög mondavilágig vezet: a nyilazó nő-
rabló kentaurokig. A november mediterrán
embere az ökrökkel szántó, vető, olajbogyót
szüretelő paraszt, a közép-európaié a szabad
tűz mellett ujjait melengető, disznókat mak-
koltató kondás.

Ül a bogáncson a sárga csicsörke,
félszeme lopva az égre tekinget,
másik a földre pillog ijedten.
Ám, hogy a zord ég hirtelen enged,
s fellege nyíltán ömlik a napfény,
éneke buggyan: csókot ígérő,
angyali tiszta, mennyei nektár!

Csodálkozunk rá e madárkára Jékely Zol-
tán 1961 novemberében íródott A tél küszö-
bén című versével.

S a Temetőkert és a November
hallja s nem érti: honnan e bízás,
e hihetetlen lelkierő, a tél küszöbén is,
e cseppnyi madárban?

Ma november elsejére rég feledett matema-
tikus emlékét hozom eléd, kedves Olvasóm.
Az 1864. esztendő e napján Nagyszombaton
született Schlesinger Lajosét. Heidelbergben

és Berlinben tanult, 1897-től Bonnban
tanított, aztán 1911-ig a kolozsvári egye-
temen a matematika tanára volt, mígnem
német egyetemeken tanított tovább. Ma-
tematikusi munkássága mellett értékesek
matematikatörténeti kutatásai. Sokat tett
Bolyai János tudományos értékelése ér-
dekében.

Ebben a hirtelen ránk szakadt hideg-
ben gyorsan hullajtotta levelét az erdő.
A máskor hetekig águkba kapaszkodó
levelek hirtelen váltottak színt, elvéko-
nyodtak, s hullnak rakásra.

Áttetsző, üveges lett
a lomb a fán,
bíbor és barna és csont-
szín porcelán.
Tartják a fák japáni
csészéiket,
félvén moccanni – oh, ha
leesik egy!

Csupa fény a gyümölcsös
és reszketés,
mint egy üveg- és lámpa-
kereskedés.
„Vigyázz! – hallom szívemben –
ügyelj, nehogy
eltörj valamit abból,
ami ragyog!…”

Pedig micsoda kéj volt,
kamasz öröm,
megrázni őszi fákat,
s állni özön-
aranyuk zuhanyában -
Milyen csodás
halál volt az a fény- és
színzuhogás!

Megyek csöndesen már a
japánvörös
készleteikkel álló
meggyfák között;
fáj és fáj minden szépség,
mi leesik,
féltem a föld törékeny
értékeit.

Az 1902. november 2-án született Illyés
Gyula Üvegvilága ez: porcelánzizegésű ősz.

(…) Nincs szél még, napsütésben
áll és ragyog
kert és teremtés. Annál
fájóbb, ahogy
a mozdulatlan fákról
egy-egy üveg-
levél – halotti csöndben -
alálebeg.

Ugyancsak november 2-án lesz 84 éve,
hogy 1935-ben Tordaszentlászlón megszüle-

tett Palocsay Zsigmond költő és hegedűta-
nár, egykori agrármérnök-hallgató, elítélt,
deltai rab, a legnagyobb erdélyi növényne-
mesítő, Palocsay Rudolf akadémikus meg-
tagadott gyermeke, Szisz deltai
kormányosa. A XX. század legszebb haza-
szeretet-versének, a Trópusoknak a sza-
vakba álmodója.

„Világot nem járok, álmodni már nem szoká-
som idegen földekkel;
a képek, mesék nem elegek higgadó képze-
letem csiklandozásához
(szivárvány-hidaláshoz, passzátszél-járáshoz)
mert emléket nem fűzök a bólogó pálmafák-
hoz;
és hozott anyagból nem csinálok másnak sem
monszun-dajkált tájat,
sirokkót nyomorgó, hurrikán-tépett díszletet
– tapétázni Velencém nem lehet beázással,
harminchat éves Alaszkám langyítom medve-
lázzal:
porolom grizzlibocs-szőnyegem (a paducot
lazaccá keresztelem)
– pingvint pingál minden izzadt cégfestő a
jégszekrényre,
ananászt a fázó csemegésnek
fűszeresnek arról valamit (a májbeteg), ahol
a bors terem;
én már rájöttem: a gerbera csodája
– nekem a nyúlsaláta;
nyit is, hogyha meleg vízzel locsolja a ker-
tész
s a szilvafára is felfér némi trópusi;
mert időzök kecskefűz, vadrózsa bokra mel-
lett
vakondok-orral, párálló szemmel,
s ereim közben áteregnek világom-háta más-
felére;
ettem havat, – füvet kóstoltam, makkot
s keserű meggyet,
csak hogy érezzem: élek, élek,

lélegző része vagyok az EGÉSZNEK;
áhítója minden napnak, a lányka-holdnak
meg a kódorgó más bolygóknak,
akik nem kérdik, kije-barma
őrzője vagyok-e ennek a tájnak,
– szülőföld-máznak nem veszik hitemet.”

E vers 1969-ben jelent meg a kolozsvári
Utunkban. Az RKP X. kongresszusára arra
…biztatták a költőket, hogy írjanak dicshim-
nuszokat. (Történt már ilyen máskor is a ma-
gyar történelemben…) Hát Zsiga bától ez
sikeredett.

Egy héttel a székely autonómia napja
után, november 3-án a magyar tudomány
napját ünnepeljük. 1825. november 3-án, a
pozsonyi országgyűlésen határozták el a ma-
gyar rendek a Magyar Tudományos Akadé-
mia létrehozását. 1996-ban a magyar
tudósok világtalálkozóján döntés született e
nap megünnepléséről. Sajnos egyre inkább
homályba merül, hogy a világtalálkozón az is
elhangzott, hogy ez bizony kettős ünnep. Hi-
szen két évvel a pozsonyi döntés előtt, 1823.
november 3-án kelt ama levél Temesvárról
Vásárhelyre, fiú írta apjának: 

„… a parallelákról egy munkát adok ki…
ollyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy
magam el-bámultam… ha meglátja Édes
Apám, meg-esmeri; most többet nem szollha-
tok, tsak annyit, hogy semmiből egy ujj más
világot teremtettem: mindaz, valamit eddig
küldöttem, tsak kártyaház a’ toronyhoz ké-
pest.”

Vekerdi László imponáló bölcsességgel és
szenvedéllyel írta, hogy „[Bolyai János]
mindvégig a szellemi Európa ama nagy pol-
gáraihoz tartozik, akik megismerték és vál-
lalták a végsőkig gondolt gondolatok szigorú
keménységét… A Bolyaiak – apa és fiú – (…)
Kihagyásuk az európai szellem egész törté-
netét károsítja és hamisítja meg.”

Hát erről van szó…

Az ősz legutolsó virágait
szedem. November siratja magát.
Sárban gázolok a dúlt réten át,
s mintegy válaszként bennem is esik.

S ez így lesz most már mindig, mindig így.
Most lettem öreg, céltalan a vágy.
Gördülne elém az egész világ,
nem jutnék benne, csak a sírodig.

Apró csillagok, kék s arany szemek,
szerények, fakók, ismeretlenek
gyűlnek csokromba, szerényebbeket

már te se kívánhatnál. Gondolatban,
míg szedtem, te kísértél, szép halottam,
s most árván nézem őket: kinek adjam?

Szabó Lőrinc Novemberével, A huszon-
hatodik év 75. szonettjével együtt adom át
ma néked gondolataimat, kedves Olvasóm…

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, Nyilas havának kezdetén

Kiss Székely Zoltán

Áfonyabokor bíbor és barna és csontszín porcelánja
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Csupa fény és reszketés, mint egy üveg- és lámpa-kereskedés

A természet kalendáriuma (CCCLXXXII.)



Rendhagyó eseményre került
sor október 26-án a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota kister-
mében. A nyolcvanéves dr.
Pál-Antal Sándor történész-
levéltáros, akadémikus kö-
szöntésére szerkesztett
Székely századok című emlék-
könyv bemutatójára össze-
gyűlt pályatársak, barátok és
tisztelői nemcsak egy termé-
keny életpályáról, hanem a la-
ikusok számára napjainkig
rejtett, esetenként misztifi-
kált kincsek őrzőinek munká-
járól is képet kaptak. Az
esemény rangját növelte a
magyarországi vendégek fel-
szólalása. 

Kultúrdiplomáciai teljesítmény
A magyar történelem forrás-

anyaga hét országba, de azt is
mondhatjuk, egész Európába szét-
szóródva található – mondta kö-
szöntőbeszédében Szögi László, a
Magyar Levéltárosok Egyesületé-
nek alelnöke. – Ezért kényszerű pa-
rancs, hogy minden
szomszédunkkal legyünk jóban,
olyan értelemben, hogy segítsük
egymást ennek a forrásanyagnak a
feltárásában. A kilencvenes évek-
ben szerződéseket tudtunk kötni a
Magyar Levéltárosok Egyesületé-
nek nevében Szlovákiával, Csehor-
szággal, Szerbiával és még
Ukrajnával is, de voltak kételyeink,
hogy Romániával ez létrejöhet-e.
Pál Antal Sándor volt az, aki a ren-
dezvényeinken nagyon okosan min-
dig hozta magával az adott román
levéltáros-egyesület elnökét. Az el-

nökök elég gyorsan váltakoztak
egymás után, de kezdett kialakulni
egy bizalmi viszony, és elhitték azt,
hogy mi valóban feltárni, segíteni,
együtt dolgozni akarunk, és odáig
jutottunk el, hogy együttműködési
szerződést tudtunk aláírni a román
és magyar levéltárosok egyesületei
között. Ennek eredményeképpen
valóban beengedtek minket a levél-
tárakba, és olyan anyagokhoz jutot-
tunk hozzá, amelyekről néha azt
hittük, hogy nem is léteznek.

Budapest Főváros Levéltárának
nyugalmazott főigazgatója, Á.
Varga László is kiemelte Pál-Antal
Sándor rendkívüli szerepét abban,
hogy a román levéltárak megnyíltak
a magyarországi kutatók számára
is. Ennek jelentőségét akkor tudjuk
felmérni, ha nem feledkezünk meg

arról, hogy a magyar vonatkozású
levéltári források több mint kéthar-
mada az anyaország határain kívül
található. Az elcsatolt részek levél-
tári állományának nagyságát jól ér-
zékelteti a 16 kötetesre tervezett
katalógus, amelyből eddig három
székelyföldi kötet már megjelent. A
levéltárosok együttműködése olyan
megvalósítás, amire az elmúlt 70
évben egyetlen román–magyar tör-
ténész vegyes bizottság sem volt
képes. 
Erdély emlékezete

Pál-Antal Sándor 1997-ben
azzal keresett meg, hogy mi lenne,
ha Erdély emlékezete címmel tör-
ténelmi munkákból álló sorozatot
indítanánk el a Mentor Kiadónál –
mesélte Káli Király István, majd
folytatta: – Kérdeztem, hogy hány

kötetre számíthatunk a következő
15-20 évben? Azt mondta Sándor
bátyám, hogy évente egyre, ket-
tőre. Ehhez képest az elmúlt 23
évben ennek a sorozatnak közel
200 kötete jelent meg, elsősorban
Pál-Antal Sándornak köszönhe-
tően. A nyolcvanéves szerző mun-
kabírását példázza, hogy a most
bemutatásra kerülő kötet kiadvá-
nyokat tartalmazó jegyzékében
több mint 350 tétel szerepel neve
mellett. Nem egészen három évti-
zed alatt 51 könyvnek volt szer-
zője vagy társszerzője. Ezek nagy
része a Mentor Kiadónál, illetve
Mentor Könyvek Kiadónál jelent
meg. 

Simon Zsolt, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület marosvásárhelyi fióke-
gyesületének titkára szerint is a
Székelyföld történetírásában – a
székely kultúrtörténet, a székely ön-
kormányzatiság, a székely szimbó-
lumok és Marosvásárhely története
szempontjából – megkerülhetetlen
Pál-Antal Sándor munkássága. Kü-
lönösen szerteágazó a tevékeny-

sége mind kronológiai, mind tema-
tikai szempontból. 

László Lóránt, a Borsos Tamás
Egyesület elnöke, a Teleki–Bolyai-
könyvtár munkatársa a fiatal törté-
nészeknek nyújtott támogatást
hangsúlyozta: – Amikor 2003-ban
ifjú vásárhelyi történészekként lét-
rehoztuk a Borsos Tamás Egyesüle-
tet, Pál-Antal Sándor is ott volt az
egyesület születésénél Spielmann
Mihállyal együtt, és azóta is örökös
tiszteletbeli tagunk. Tudományos
konferenciákat szervezett, segítette
a fiatal történészeket, csendben, de
annál hatékonyabban segíti a törté-
nészkollégákat hatalmas tudásával. 

Pál-Antal Sándor több mint ne-
gyedszázada közöl írásokat a Népúj-
ság hasábjain. A levéltári dokumen-
tumok olvasmányossá tételével
nemcsak lapunk hírnevét öregbítette,
hanem népszerűsítette a székelység
és Marosvásárhely történetét is. Kí-
vánunk Sanyi bácsinak sok egészsé-
get és munkabírást, hogy olvasóink
örömére még sok írását közölhessük
ezeken az oldalakon.

Karácsonyi Zsigmond
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Dr. Pál-Antal Sándor 80
Székely századok kutatója

Pál-Antal Sándor történész, le-
véltáros, kutató székely szék szü-
lötte, erdélyi ember, romániai
magyar értelmiségi. Merész ember.
Ugyanúgy cselekszik, mint Orbán
Balázs: Pál-Antal Sándor a teljes
Székelyföld múltjának ismerője, is-
mertetője, kutatója, múltképünk
avatott formázója, alakítója, sőt oly-
kor megmásítója is. Kutatási terü-
lete valamennyi székely széknek a
levéltárakban őrzött népességi és
köztörténeti, társadalomtörténeti,
helytörténeti, mozgalmi, a hadi és a
műszaki haladás adatainak össze-
gyűjtése, értelmezése, narrációvá
rendezése, az ember- és intézmény-
történeti adatok felkeresése, össze-
szövése. 

Doktor Pál-Antal Sándor akadé-
mikus tehát kereső-kutató, doku-
mentumokat fejtegető, hely- és
régiótörténész, a székelységtudo-
mány – ha van magyarságtudo-
mány, miért ne lehetne a
székelységnek is különálló tudomá-
nya? – egyik vezető egyénisége,
múltunk kiváló és avatott ismerője.
Fáradhatatlan szerző, társszerző,
imponáló életmű birtokosa.

Azt gondoljuk, hogy a fáradha-
tatlanság a kulcsszó, amellyel a leg-
jobban jellemezhetjük a
nyolcvanadik életévét töltő tudós
embert. És még egy kulcsszót il-
lesztenék ide, amelynek fontosságát
csak most látjuk, az életpálya visz-
szatekintő magasságából: a türe-
lemé. A kutatáshoz, az eredmények
felmutatásához türelem kell, enél-
kül a történészi erények mit sem
érnek. Olyan világban, mint ami-
lyenben a román levéltárakban dol-
gozók éltek a múlt század második
felében, amikor a publikálási lehe-

tőségek a kevesek valamiféle pri-
vilégiuma volt, a kisebbség (a szé-
kelység) kutatójának nem nagyon
adódott lehetősége, hogy búvárla-
tainak eredményeit, összegezéseit,
a monográfiákat és testesebb ta-
nulmányokat közzétegye. Pályájá-
nak első felében kevés alkalom
nyílt az alapkutatásainak bemuta-
tására. Inkább csak népszerűsítő
cikkekben vagy szűk körben ter-
jedő szakmai közleményekben, fo-
lyóiratok hasábjain, tudományos
ülésszakokon meghívott közönség
előtt fejthette ki nézeteit az általa
kutatott és megtalált, a székely és
az erdélyi társadalom (falu és
város, vidék, régió, intézmény)
múltbeli életviteléről. Volt türelme
kivárni az időt, amikor a rendszer-
váltás széttördelte az ellenséges-
mesterséges korlátokat, megadta a
lehetőséget, hogy a történész eltér-
jen a központilag diktált kánonok-
tól, és azt közölje, amit tapasztalt,
ami bizonyítható a tudományosság
eszközeivel, ami a forrásokból
bizton kikövetkeztethető. Magát a
forrást is közzéteheti törlések nél-
kül.

Az elmúlt harminc esztendőben
dr. Pál-Antal Sándor pályája kitel-
jesedett. Évente jelentek meg mun-
kái, amelyek mind-mind – ezt
bizton állíthatjuk – szinte azonnal
kézikönyvekké váltak, polcunkról
naponta leemeljük, könyvtárakban
kikérik, interneten keresik, fella-
pozzuk egy-egy adat(sor)ért, telibe
találó megállapításaiért, útmutató
gyanánt használjuk. Irányt ad kuta-
tásainknak és egyben figyelmeztet
arra, mekkora adóssággal állunk
szemben, mi mindent kell még tisz-
tázni – amennyiben lehetséges – a
hiteles dokumentumok segítségé-
vel, történészi intuícióval, problé-

maérzékenységgel. És, miért ne,
szerencsével.

E négy utóbbinak Pál-Antal Sán-
dor birtokában van. Szerencsés kéz-
zel nyúlt például hozzá az oly
sokakat izgató, lényegét megra-
gadni sokszor megkísérelt, de
minduntalan torzóban maradt
Bodor Péter-i életmű feltérképezé-
séhez. Másik nagy vállalkozása, a
marosvásárhelyi vízművek, az ivó-
víz-szolgáltatás és csatornázás tör-
ténetének megírása példát mutatott
arra, miként lehet ipar- és műszaki
történetet írni korszerűen, sokolda-
lúan. 

Doktori disszertációja a maros-
széki pecséthasználatról csak lát-
szólag szűk szakmai metszet, holott
egyszerre hivatal- és mentalitástör-
ténet, művészettörténet és jelképtár,
egy adott terület és nagyobb közös-
ségek szimbolikus önreprezentáci-
ója. Sándor nélkül igazából már el
sem igazodhatunk Marosvásárhely
utcanévrengetegében, a Székelyföld
és városainak történeti rangsorolá-
sában, polgárnévsoraiban és az idők
folyamán alkotott jogszabályaiban.

Akadémiai székfoglalója a Szé-
kelyföld XVIII. század eleji népe-
sedési viszonyairól szól az általa
felfedezett és közreadott hét hatal-
mas kötetbe sűrített népszámlálási
adatok alapján. A kora újkori Erdély
hatalmas demográfiai forrásvidékét
tette közkinccsé. Ez volt az erdélyi
magyarság egyik alapvető humán-
utánpótlása, erőforrása. Az adatso-
rok arra is rámutattak, miként
színesedik a Székelyföld etnikai
képe a bevándorlások folytán. Nem
maradhatott ki érdeklődési köréből
1956 erdélyi hatása sem. Közzéte-
szi a Maros megyei perek anyagát,
az áldozatok névsorát, úttörőként
kezd hozzá annak a korszaknak a
kutatásához, amelynek már maga is
tanúja lehetett egyetemi hallgató-
ként.

Minden munkálkodása arra az
időre nyúlik vissza, amikor a levél-
tár csendjébe-rendjébe zárva, félig-
meddig titkosan, a kezébe került
dokumentumot nem süllyesztette
vissza páliumsírjába, hanem lemá-
solta, avagy másolatot készített gép-
pel, olykor fénymásolóval (a xerox
a legnagyobb kegy volt 1989 előtt)
– ha volt, ha éppen szabadott hasz-
nálni, ha a főnökség félrefordította
vizslató tekintetét –, és félretette, éj-
szakánként otthon dolgozott rajta.
Tulajdonképpen – bár ezt nem
tudom bizonyítani, csupán sejtése-
imre bízom az állítás igazát – jófor-
mán minden könyvének alapjai,
ősvázlata már készen volt a rend-
szerváltás előtt, csak a szabadság és
az idővagyonnal való szabad ren-
delkezés kellett hozzá, hogy sorra
véglegesítse egy-egy kötet anyagát.
Ebben a nagy lendületben a kiadók,
elsősorban a marosvásárhelyi Men-
tor és a Mentor Könyvek Kiadó, va-
lamint a csíkszeredai Pallas-
Akadémia, a sepsiszentgyörgyi
nyomdák és kiadók rendelkezésére
állottak, szinte vetélkedtek írásaiért,
sürgették, biztatták, támogatták.

Magyar paleográfiát oktatott éve-
ken át az erdélyi (bukaresti) levél-
tárak román munkatársainak, ezért
cserében hozzáférhetett zárolt, ren-
dezetlen fondokhoz is. 

Nem marad kizárólag a levéltár-
ban és könyvtárakban, hanem úgy
érzi, 1989 után össze kell fogni a
szaporodó fiatal és középkorú kuta-
tókat, a szakma művelőit. Ezért
évente tudományos ülésszakot szer-
vez az EME égisze alatt vagy a
Maros Megyei Múzeummal közö-
sen. Az ülésszakok eredménye: az
ott elhangzott közlemények közre-
adása a szerkesztésében több soro-
zatban (A Maros megyei magyarság
történetéből és Marosvásárhely tör-
ténetéből). Ezek az írások végül is

azt a régebbi elhatározását erősítik
meg benne, amellyel megírta Ma-
rosvásárhely történetének első kö-
tetét. Az újonnan felszínre került
adatok beépítésével tehát tető alá
hozza Marosvásárhely régóta ese-
dékes és fájóan hiányzó modern vá-
rostörténetének 1848-ig terjedő
összefoglalóját. Reményeink sze-
rint rövidesen követi a második
kötet is. Addig is azonban közreadta
1848-1849 legfontosabb kordoku-
mentumait Maros, Udvarhely és
Háromszék, sőt Csík vonatkozásá-
ban is. Írt a székely ágyúöntő Bodor
Ferencről, a székelység felkelései-
ről, az 1562-es, az 1596-os és az
1809-es megmozdulásokról, több
falumonográfiát jelentetett meg ba-
rátjával és szerzőtársával, néhai
Szabó Miklóssal közösen. 

Nagy elődök munkáit mentette
meg a feledéstől. Benkő Károly
Marosvásárhely-történetét, Víg Ká-
roly hézagpótló marosvásárhelyi
helynévszótárát, amelyet éppen a
kartársak szakmai irigysége akadá-
lyozott meg, hogy megjelenhessen
a maga idejében, a múlt század har-
mincas éveinek végén. Hatvanéves
mulasztást tett jóvá e kiadással. A
Benkő-féle mű esetében pedig több
mint egy századnyit.

Nem helyben ülő lélek: Csík és
Vásárhely, Gyergyó és Szent-
györgy, Budapest, Szlovénia és
újra Vásárhely vagy néha Kolozs-
vár között ingázik. Szakmai ügye-
ket tárgyal, családi látogatáson
van. Egy tömbház utolsó emeletén
lakik. Ez a szellemi kilátótornya,
ahonnan a székelyföldi történése-
ket és történészeket figyeli, szá-
montartja teljesítményeinket és
mulasztásainkra figyelmeztet. Bó-
lint vagy bírál.

*Sebestyén-Spielmann Mihály
laudatiójának szerkesztett változata 

Laudatio*
Sebestyén-Spielmann Mihály
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 14-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Vajda János költő egyik ver-
sének címét kapjuk.  Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Szellőrózsa – Akadály, torlasz. 7. Sértetlen – Kiütés jele a ringben.
8. Pozitív elektróda – Vízgőz. 9. Kissé elfogult! – Felső végtag. 11. Dorong – Belekotor!
12. Pengetős hangszer – Savanyú folyadék. 14. Ásványi fűszer – Kiejtett betű. 15. Ká-
poszta megvastagodott szára – Fukar, fösvény. 18. Piszok – Előkelő. 19. Szélhámos –
Hintó, batár. 22. Eme tárgy – Csendben rak! 23. Indonéz sziget – Táblakép. 25. Csernátoni
várrom – Megteendő út. 27. Kacat – Játéktér része! 28. Zöldséges – Finomműszerész. 30.
Mutatószó – Kópé egynemű hangzói. 31. Torda folyója – Dicsfény. 

FÜGGŐLEGES: 1. Nyugalom, harmónia – Karám. 2. Unszol – Indián törzs. 3. A jód
és a foszfor vegyjele – E nap. 4. J. Lennon özvegye (Yoko) – Veszteség. 5. Jegyzetfüzet
– Forgalmaz, eladni szeretne. 6. Anekdota – Akadozva beszél. 10. Nagyszülő kedvence –
Rázza a hideg, vacog. 13. Áramszedős busz – Birtokos, argóban. 16. Versenylovas – Bei-
déz. 17. Szerves oldószer – Fekete kontinens. 20. Indiai női viselet – Sárga színárnyalat.
21. Talmi, ál – Szervez, lebonyolít. 24. Hegedű tartozéka – Eszes. 26. Árubehozatali illeték
– Menyasszony. 29. Seb szélei! – Thaiföldi és norvég gépkocsijelzés. 

Koncz Erzsébet

Az OKTóBERI éVFORDULóK (3.)
című pályázat nyertesei:

Boér Loránd-Csaba, 
Marosvásárhely, Koós Ferenc u.

Trombitás Árpád, 
Marosvásárhely, Moldovei u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
BóKAY; LIPPI; KUNFFY; JéKEY; SZéCSEN; SEBESS;

KLASZ; PLATZ; HILGERMANN; KISFALUDY

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
az október 25-i számból:

Ikrek:
Az elsodortak

Skandi:
Ma Kovács Aladár a szóvivőm.
Ő fog felelni a tanító bácsi kér-
déseire.
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Szerkeszti: Kiss éva 872.

VÍZSZINTES: 1. A fizikai díjat elnyerő német fizikus. 9. … Pelin, bolgár író. 10.
… Ekberg, színésznő. 11. USA-elnök, a békedíjat kapta (Thomas Woodrow). 16.
Akkád eposz. 18. Francia arany. 19. Eurüdiké férje. 20. A három nővér egyike. 21. Angyal-
rang. 22. Ennivaló. 23. Autonóm terület (röv.). 24. Knock out (röv.). 25. Kicsi kutya. 27.
Spanyol arab. 28. Török város. 30. Aradi focicsapat. 31. Lekvár. 32. Renegát. 33.
Dohnányi operája. 35. Fő ütőér. 37. USA-elnök (volt). 39. Direct Distance Dialing (röv.).
40. Édeni gyümölcs. 42. Előtag: kép. 44. Latin kettős betű. 45. Szamoai pénz. 47. Dolgo-
zik a mozdony. 49. … Lake City (Utah fővárosa). 51. Svájci költő, írói díjazott (Carl).
52. Vízsz. 51. írói álvene (C. Felix …).

FÜGGŐLEGES: 1. Japán pénz. 2. Eblak. 3. Itt (német). 4. Becézett Antal. 5. Zola
regénye. 6. Spanyol exkirályné. 7. Téli sport. 8. Üzlet, bolt (angol). 12. Borzadó. 13. Vi-
gyor (angol). 14. Nap (latin). 15. Forrasztófém. 17. Cseh helyeslés. 19. Ezt a díjat nem
osztották ki. 20. … Calvino (olasz író). 21. Finn–svéd sziget. 23. Tromf. 25. Eeeee. 26.
Az orvosi-fiziológiai díj belga jutalmazottja (Jules Jean-Baptiste Vincent). 28. …
Hacsaturján (zeneszerző). 29. Olasz sarkkutató (Umberto). 30. Román költő (Tiberiu).
32. Megérti a helyzetet. 33. Azon a másik helyen. 34. Ott lent (nép.). 36. Autóverseny-
féle. 38. Szándékozik. 41. … melegséged (Ady költeménye). 43. Az ozmium és a nitrogén
vegyjele. 45. Páratlan test! 46. Associated Press (röv.). 48. Disznólakás. 50.
Jótékonykodik.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Kilencvennegyedik évében elhunyt dr. Fazakas
Béla egyetemi tanár, akit a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Intézet doyenjének, az egyetem
egyik legidősebb és a szakma legtekintélyesebb tag-
jának tarthatunk. Azon pedagógusok közé tartozott,
akik neveltek, akitől tanítványai példamutató pontos-
ságot, rendet, emberi tartást, alázatot és szeretetet ta-
nulhattak. Valahányszor kötelező módon hordott
nyakkendőjével, frissen vasalt ingben a katedrához
állt, szavait mély csend övezte, üzeneteit érdeklődés
követte, átadott ismeretei termő talajba hulltak. Elő-
adásain sok mindenről szó esett, a giardiózis előfor-
dulásától a tökmag féregűző szerepéig, de leginkább
az élet magasiskolája érintette meg a hallgatóságot.

Munkásságát az élősködő életmódot folytató lé-
nyek, a paraziták megismerésének szentelte. Nyugdí-
jazásáig a MOGYE parazitológiaprofesszoraként és a
klinikai parazitológiai osztály vezető főorvosaként
szerzett elévülhetetlen érdemeket. Szakmáját több
mint fél évszázadon át oktatta az orvostanhallgatók-
nak és a fiatal orvosoknak. Oktató ténykedéséhez szo-
rosan kötődik a magyar nyelvű orvosképzés nemes
ügye, tanártársaival együtt vállalták magyarságukat
és a vásárhelyi orvosképzés szellemiségét.

Fazakas Béla 1926. július 22-én született Abrudbá-
nyán, ahol édesapja unitárius lelkész volt. A családi
útravaló egész életében végigkísérte. És bár lelkészi
pályára szánták, a sors úgy rendelkezett, hogy a má-
sodik világháborút követő fogságban határozta el,
hogy orvos lesz. Az orvosi egyetemet Marosvásárhe-
lyen végezte 1952-ben, majd egyetemi oktatóként
dolgozott Putnoky professzor irányításával, a gyakor-
nokságtól az egyetemi tanárságig jutott. Az orsóféreg-
gel kapcsolatos kutatásaiból írta meg a doktori

disszertációját, amelyet 1964-ben védett meg. Szak-
mai egyesületek tagja és tisztségviselője, parazitoló-
giai tárgyú szimpóziumok szervezője, értékes
tudományos közlemények és egyetemi jegyzetek szer-
zője, a háromnyelvű Parazitológia atlasz társszerzője.
Gazdag tudományos munkásság áll mögötte. Nehéz
időkben, 1991–1996 között rektorhelyettesként tevé-
kenykedett. Nyugdíjazása után konzultáns professzor-
ként 2008-ig doktorátusokat vezetett.

Miután 1967-ben a Fertőző Betegségek Klinikáján
létrehozta a parazitológiai osztályt, hosszú éveken át
legendássá váltak hajnali rendelései. Már reggel 6 órá-
tól a betegei rendelkezésére állt, hogy azok eljuthas-
sanak munkába. Elévülhetetlen érdemeiért 1996-ban
megkapta az Érdemes Orvos kitüntetést. És ami a leg-
fontosabb: odaadó munkájával kiérdemelte a betegek
tiszteletét. Ő maga vallotta, hogy az orvos nem lehet
csak az orvostudománnyal tele, a szépművészetet és
a zenét is szeretnie kell, egyébként nem tudja megér-
teni a betegeit.

Dr. Fazakas Béla a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem mikrobiológiai tanszéké-
nek legendás parazitológiaprofesszora volt. Tartalmas
és tartásos, a gyógyulás és az ismeretátadás örömét
közvetítő életet ajándékozott neki a Jóisten. És mi-
közben a földi távozás idejére megnyugvás adatik a
család tagjainak, az orvosegyetem és az orvosi
szakma részvétnyilvánításán túl búcsúznak tőle a pá-
ciensek, a betegek, a gyógyultak, a hálásak, a szere-
tetet viszonzók, a tanítványok, az útkövetők.
Mindannyian köszönik, köszönjük, amit kaptunk. 

Dr. Ábrám Zoltán 
egyetemi tanár
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In memoriam dr. Fazakas Béla egyetemi tanár

A labdarúgó 1. liga 15. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

November 1., péntek:
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Chindia Târgovişte
November 2., szombat:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Nagyszebeni Hermannstadt
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Academica Clinceni
November 3., vasárnap:
* 16.30 óra: FC Voluntari – FC Botoşani
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
November 4., hétfő:
* 18.00 óra: Gyurgyevói Astra – Jászvásári CSM Politehnica
* 20.30 óra: CSU Craiova – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport

és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 11. fordulójában, szombaton

14 órától: Lénárdfalvi Fotbal – Szászrégeni Avântul.
A Maros megyei 4. liga elitcsoportjának 12. fordulójában, szombaton

11 órától: Marosludas – Nyárádtői Unirea, Marosvásárhelyi Atletic –
Nagysármás (marosszentkirályi pálya), Szováta – Nyárádtői Viitorul, Ma-
rosoroszfalu – Marosszentkirály-Náznánfalva, Ákosfalva – Kerelő, Me-
zőszengyel – Radnót.

A futsal 2. liga II. csoportjának 6. fordulójában, szombaton 14 órától, a
ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Gyergyóremetei Kereszt-
hegy.

A női 2. liga II. csoportjának 4. fordulójában, vasárnap 11 órától, a Szi-
get utcai műfüves pályán: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Olimpic
Star.

KOSÁRLABDA. A női Nemzeti Liga Nyugati csoportjának 4. fordu-
lójában, szombaton 19 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
BC Sirius-Mureşul – Szatmárnémeti CSM. 

A férfi 1. liga 4. fordulójában, vasárnap 18 órától: Kolozsvári U-BT II
– Marosvásárhelyi CSM.

KÉZILABDA. A női A osztály D csoportjának 7. fordulójában, szom-
baton 16 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Resi-
cabányai CSU.

RÖPLABDA. A női A2 osztály Nyugati csoportjának 3. fordulójában,
szombaton: Máramarosszigeti CSM – Marosvásárhelyi CSU Medicina
CNUE.

Filmkritikaíró workshop 
a 27. Alter-Native nemzetközi

rövidfilmfesztiválon
November 4–10. között a filmkritika elméletével és gyakorlatával lehet

megismerkedni a fesztivál keretében.
A napi egy-két órásra tervezett tevékenység alatt barátkozni lehet a

műfaj alapjaival, illetve a gyakorlatban is ki lehet próbálni. Az a cél, hogy
a jelentkezők rövid kritikai szövegeket alkossanak a fesztiválon szereplő
rövidfilmek némelyikéről. Az írásokból nyomtatott kiadvány készül, így
a közönség is elolvashatja a fiatal kritikusok véleményét a látottakról!

A workshopra elsősorban középiskolások és egyetemisták jelentkezését
várják. Az alkotóműhely vezetője Németh Szabolcs Előd filmkritikus lesz.

A részletes munkamenetet (a találkozások idejét, helyét, rendszeressé-
gét) az első találkozáskor (november 4-én), közös megegyezés alapján
szögezik le.

Jelentkezni november 3-ig lehet az elod.nemeth@alternativeiff.ro  
e-mail-címen. 

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
A Maros Megyei Tanács 2019. 11. 28-án versenyvizsgát szervez, toborzás útján, a
Maros Megyei Tanács szakapparátusa – Műszaki Igazgatóság, adminisztratív-beavat-
kozási osztály – keretében betöltetlen szerződéses állások elfoglalására, amint kö-
vetkeznek:

1. szakmunkás, II. fokozat (szerelőlakatos) – egy állás;
2. szakmunkás, I. fokozat (asztalos–ács) – egy állás;
3. szakmunkás, I. fokozat (munkagépkezelő) – egy állás.

Hogy részt vehessenek a versenyvizsgán, a jelentkezők halmozottan kell teljesítsék
a következő sajátos követelményeket:

A II. fokozatú szakmunkás (szerelőlakatos) állásra:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség;
– szakképesítő tanfolyam lakatos vagy ehhez kapcsolódó területen;
– legalább 6 év szakmai régiség;
– B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány.

Az I. fokozatú szakmunkás (asztalos–ács) állásra:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség;
– szakképesítő tanfolyam a famegmunkálás terén;
– legalább 9 év szakmai régiség;
– B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány.

Az I. fokozatú szakmunkás (munkagépkezelő) állásra:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség;
– gépészeti szakképesítő tanfolyam;
– legalább 9 éves szakmai régiség;
– B, C kategóriás gépjárművezetői jogosítvány.

A versenyvizsga lebonyolításának módja:
A versenyvizsga gyakorlati próbából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti
székhelyén kerül sor, az alábbiak szerint.
A gyakorlati próba időpontja: 2019. 11. 28-án 10 órától;
Az interjú a gyakorlati próba dátumától legtöbb négy munkanapon belül lesz meg-
tartva.
Az interjú időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményével egy időben füg-
gesztik ki.
A beiratkozási iratokat a közlemény kifüggesztésétől számított 10 munkanapon belül
lehet benyújtani: Maros Megyei Tanács, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 63-as
iroda, Lucian Petruţa-Oroian, a humánerőforrás-osztály tanácsadója, telefon: 0265-
263-211, 1236-os mellék, fax: 0372-651-236, e-mail: petruta.lucian@cjmures.ro

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán-Tibor főjegyző
megyemenedzser

Kiütéses kolozsvári vereség 
a Románia-kupában

A szó szoros és átvitt értelmében is kiütötte a Petrolul Ploieşti a Ko-
lozsvári Sănătateát a labdarúgó-Románia-kupa nyolcaddöntőjében. A két
csapat közötti osztálynyi különbség a pályán is megmutatkozott, a ven-
dégek hét gólt rámoltak be házigazdájuknak a Kolozsvár Arénában ren-
dezett mérkőzésen.

Látszólag sima sikert ért el a Bukaresti Dinamo is a kolozsváriakhoz
hasonlóan 3. ligás Foresta Suceava otthonában, azonban a 4-0-s fővárosi
győzelem csalóka képet mutat, az ugyanis csak a hajrában körvonalazó-
dott a telt házas összecsapáson, az élvonalbeli gárda igen-igen megizzadt
a sikerért.

A tegnapi lapzártánkig lejátszott mérkőzések eredménye: Foresta Su-
ceava – Bukaresti Dinamo 0-4, Kolozsvári Sănătatea – Petrolul Ploieşti
0-7, Academica Clinceni – FC Botoşani 2-0, CS Mioveni – Nagyszebeni
Hermannstadt 0-2, Kolozsvári U – Bukaresti FCSB 0-1. Tegnap rendez-
ték: Bodzavásári Metalul – Jászvásári CSM Politehnica, Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK – Gyurgyevói Astra, FC Voluntari – CSU Craiova. (F.A.)



ADÁSVÉTEL

ELADÓK spanyolmeggyfa-csemeték.
Tel. 0365/410-620. (4927)

ELADÓ Philips színes televízió és
egy vitrines tévéasztal alkudható
áron. Tel. 0742-691-855. (12/5076-I)

ELADÓK 50, 10, 5, 3 literes demizso-
nok, PVC-hordók. Tel. 0365/448-371.
(4/5066-I)

ELADÓ keveset használt Brother
márkájú nyomtató, új írógép. Tel. 0741-
656-635. (2/5081)

SÜRGŐSEN eladó jó állapotban levő
sírhely a katolikus temetőben. Tel.
0770-996-346. (13/5078-I)

ELADÓ 4 db téli gumi felnistől (175-
65-R 14 82 T). Ára: 600 lej, alkud-
ható. Érdeklődni a 0745-018-791-es
telefonszámon 10-18 óra között.
(8/5093-I)

ELADÓ kétszemélyes, kihúzható
kanapé. Tel. 0742-291-609. (12/5099)

ELADÓ Cristal 2 mosógép és centrifuga.
Tel. 0365/410-620. (2/5104)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377-
347. (4/5107-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, felújítandó, VII.
emeleti lakás a Szabadság utcában.
Ára: 38.500 euró. Érdeklődni naponta
16-21 óra között a 0770-270-962-es
telefonszámon. (13/5100-I)

KIADÓ garzon fiúnak. Tel. 0744-958-
660. (6/5069-I)

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzon a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (6/4877-I)

MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó gar-
zont vagy lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (14/5043-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás Ma-
rosvásárhelyen, a Kövesdombon,
hosszú távra. Tel. 0726-314-862.
(11/5040-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, 34.500 euró. Tel. 0737-
797-975, 0748-627-732. (6/5090)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Tudorban, I. emeleten, 47.500 euró. Tel.
0737-797-975, 0748-627-732. (6/5090)

GARZONT és 2 szobás tömbházlakást
vásárolok. Tel. 0745-423-310, 0748-627-
732. (6/5090)

KIADÓ házrész: 1 szoba, konyha, fürdő,
hosszú távra, az Avram Iancu utcában,
kimondottan diákoknak – 180 euró/hó.
Tel. 0744-786-203. (8/5112)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Gheorghe Marinescu utcában. Tel.
0756-044-022. (10/5115-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/3460-I)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-
készítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (9/4674)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(4414-I)

TETŐFEDŐ bádogos cserépforga-
tást, bármilyen kültéri javítást elvégez
azonnal, 18% kedvezmény nyugdíja-
soknak. Meszelés, vakolás     hivata-
losan bejegyzett cég által. Érdeklődni
a 0740-499-712-es telefonon. (sz.)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
csatornakészítést, csatornajavítást,
bármilyen szigetelést, festést, kerítés-
készítést akármilyen anyagból. Tel.
0759-467-356. (5/4849)

ANGOLT, SPANYOLT tanítok a
Tudor negyedben. Tel. 0756-394-170.
(17/5048-I)

OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk
Hajdúszoboszlón, félpanziós ellátással,
házias ízekkel: 7 éjszaka – 500 lej/fő, 3
éjszaka – 250 lej/fő. Tel. 00-36-30-455-
7227, 00-36-52-271-848. Cím:
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám, Szabó Antalné. (23/5055)

ÉPÍTKEZÉSBEN jártas személyt
keresünk, nyugdíjas is lehet. Tel. 0742-
557-214. (2/4979)

MATEKÓRÁT tartok V-VIII.
osztályosoknak. Tel. 0744-454-508.
(15/5002)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-
920. (3/4839-I)

PEDIKŰRT (gyógypedikűr) vállalok.
Tel. 0744-915-840. (6/5017-I)

JAVÍTUNK sírokat és megrepedt
kriptákat. Tel. 0752-517-647. (9/5020)

TETŐ sürgős javítását vállaljuk
(felkészülés a télre). Tel. 0747-816-
052. (9/5020)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
vagy lemezből, famunkát stb. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.
0758-639-258, Csaba. (2/5059-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (3/5008-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapír-
ral: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyó-
gyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia;
ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultra-
hangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLÓ, KÜLSŐ REDŐNY, SZÚ-
NYOGHÁLÓ, PÁRKÁNYOK SZERELÉSE. Tel. 0744-504-536.
(64124)

TERMOPÁN NYÍLÁSZÁRÓK, VASAJTÓK, SZALAGFÜG-
GÖNYÖK JAVÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA. Tel. 0744-504-536.
(64124)

GYERMEKPÉNZ- és ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS Németországból,
Ausztriából és Hollandiából. UNIONTAX iroda, Marosvásárhely,
Predeal utca 10. sz. Tel. 0773-372-571. (21658-I)

A TORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21663-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST (kezdő, szakkép-
zett szakembert) és TÖLTŐNŐT (kezdő, szakképzett szakembert).
Tel. 0744-644-026. (21663-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára. Tel. 0744-624-809.
(21663-I)

ELŐKÖNYVELŐI állás betöltésére keresünk magabiztos, motivált,
megbízható, jó kommunikációs készséggel rendelkező MUNKA-
TÁRSAT. Elvárások: kiváló felhasználói szintű számítógép-kezelési
ismeretek (Word, Excel, WinMENTOR könyvelői program ismerete
előnyt jelent, de nem kizáró jellegű), pontosság, precizitás, nagy mun-
kabírás, terhelhetőség előny, önálló munkavégzés. Feladatok: bejövő
és kimenő számlák könyvelési előkészítése, pénzügyi tranzakciók
nyomon követése és azok regisztrálása, átutalási megbízások készí-
tése, pénztár kezelése, jelentések készítése a partnereknek és a cég-
vezetésnek, számlázás. Önéletrajzokat november 5-ig várunk a
contact@vital-logistic.ro e-mail-címre. (64156)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ÁRUSZAKÉRTŐT, ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT.
Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Tel. 0734-123-877. (21673-I)

AUSZTRIAI IDŐS BETEGEK GONDOZÁSÁRA alapfokú né-
metnyelv-tudással rendelkező  30-55 év közötti személyeket kere-
sünk. Információ a következő telefonszámokon: 0771-486-907,
0745-611-871. (6/5035-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. 8 órás munkaidő,
előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21676)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ 

a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

TÁJéKOZTATó
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

várjuk Önöket!

Marosvásárhelyre, folyamatosan bővülő és fejlődő csapatunkba
keresünk:

– CSONTOLÓT

– KAPUST

– BOLTI ELADÓT

– CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAT

– KARBANTARTÓT

– SEGÉDSZAKÁCSOT

Ha stabil munkahelyre vágyik, és szeretne fejlődni a szakmájában,
jelentkezzen a Petry csapatába! Mindenkit betanítunk.

Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre.
Tel. 0733-990-055. (64178-I)

Részvényesközgyűlés
A marosvásárhelyi Gedeon Richter Románia Rt. igazgatótaná-

csa a 2019. október 31-i 9-es számú határozata értelmében össze-
hívja a részvényesek soros közgyűlését 2019. december 9-én 9 órára
a vállalat Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105. szám alatti
székhelyére.

Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes az
adott időpontban, 2019. december 10-én reggel 9 órára újra össze-
hívjuk, ugyanazon helyszínre, és ugyanazzal a napirenddel.

Napirenden:
1. Dr. Toma Gábor Csaba visszahívása az igazgatótanácsból, és

egy új tag, Szénási Attila (Veresegyház, Magyarország) kinevezése.
A közgyűlésen azon részvényesek vagy felhatalmazással megbí-

zott képviselőik vehetnek részt, akik 2019. november 25-én szere-
pelnek a részvényesek jegyzékében.

A felhatalmazáshoz szükséges nyomtatványok a vállalat székhe-
lyén, a részvényesi irodában vehetők át 2019. november 19-étől na-
ponta 8–12 óra között. 

A felhatalmazást 2019. december 6-án 12 óráig kell benyújtani
a vállalat székhelyén.

A terembe a személyazonossági igazolvánnyal lehet belépni.
A napirendről a részvényesi irodában nyújtanak bővebb tájé-

koztatást november 5-étől munkanapokon 8–12 óra között.
Bővebb tájékoztatás a 0265-201-238-as telefonszámon.
Kapcsolattartó: Şanta Valentina jogász

Majnár Mihály, az igazgatótanács elnöke 



SZÚR A HÁTA, fáj a válla, vagy csak
éppen relaxálna? Szüksége van
svédmasszázsra! Masszőrtechnikus
vállal svédmasszázst és reflexoterá-
piás talpmasszázst. Tel. 0741-078-
840, hétfőtől szombatig 16-19 óra
között. (4/5088-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

KOMOLY, megbízható, gyereket szerető
dadust keresünk hosszú távra. Tel. 0742-
311-821. (6/5110)

ÉRETTSÉGIRE felkészítő matema-
tika- és magyartanárt keresek. Tel.
0365/881-995, 0770-401-858.
(5/5125-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502.
(12/5117-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Uram! Adj nekik békét az örök
mezőkön, testük – bár porrá 
lett –, szívünkben örök élők.”
Emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették, hogy
CSATLÓS JÓZSEF 9 éve és fele-
sége, ROZÁLIA 11 éve költöztek
az örök hazába. Nyugodjanak bé-
kében! Szeretteik. (3/5065-I)

Ti voltatok a jóság és a szeretet,
titeket feledni nem lehet.
Kegyelettel emlékezünk szeretett
szüleinkre, SZŐCS JÓZSEFRE és
SZŐCS KATALINRA, valamint öt
elhunyt TESTVÉRÜNKRE haláluk
évfordulóján. Emlékük legyen ál-
dott, nyugalmuk csendes! Gyá-
szoló szeretteik: Sanyi, Etus,
Cica családjukkal. (16/4903)

Fájdalom költözött szívünkbe,
ami ittmarad örökre.
Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett férjre, édesapára, apósra,
nagyapára, BARABÁSI 
LŐRINCZRE, aki november 1-jén
8 éve távozott szerettei köréből.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Soha nem feledünk. Fe-
lesége, Ibi, lánya, Ibolya, veje,
Sanyi, unokája, Előd, unokame-
nye, Boró, Örs és barátnője,
Petra. (4946-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, 
míg élünk, velünk lesz szép emlé-
ked.
Szeretettel emlékezünk novem-
ber 1-jén GÁLL DÉNESRE halálá-
nak 30. évfordulóján. Emlékét
őrizzük, amíg élünk. Szerettei.
(1/5023)

„Az életünk így múlik el, s ha jő a
nap, hogy menni kell,
Elhal szavunk, elhal dalunk, meg-
születtünk, hát meghalunk.
De amíg vagyunk, emlékezünk.”
Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk id. VARGA SÁNDORRA, a
szerető férjre, gondoskodó édes-
apára és nagytatára november
harmadikán, halálának második
évfordulóján. Csendes álmod 
fölött őrködjön szeretetünk. 
Szeretteid. (16/5047)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünk-
ben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
S bennünk él egy arc, egy végte-
len szeretet,
amit tőlünk senki soha el nem
vehet. Telhetnek hónapok, múl-
hatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felej-
tünk Téged.
Fájó szívvel emlékezünk drága
Édesanyánkra, anyósra, Nagy-
mamára, dédire, a csíkfalvi 
MIHÁLY ELLÁRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (10/5074)

Az idő elmúlhat, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szeretett
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 2-án id. VARGA JÁNOSRA ha-
lálának 14. évfordulóján.
Nyugodjál békében! Családod.
(4/5083)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk az egy
évvel ezelőtt elhunyt SZÉKELY
SÁNDORRA.
A szív sajog, a fájdalom nő, nem
hoz enyhülést a múló idő. Évre év
jön, az idő tovarepül, de téged el-
felejteni soha nem lehet, csak
muszáj az életet élni nélküled.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Családja. (4/5124-I)

Szívünkben mély és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
november 1-jén, amikor már hat
éve elveszítettük a legdrágább fe-
leséget, édesanyát és nagyma-
mát, KUSZTOS BERTÁT. Emlékét
őrzi férje, Laci, három gyermeke:
Sándor, Rózsa és László család-
jukkal együtt. Nyugodjál béké-
ben, drága Berta mama! (1/5085)

Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 3-án szeretett elhunyt anyu-
kánkra, nagyinkra és dédinkre, a
nyárádszeredai SIKLÓDI IDÁRA
halálának első évfordulóján. Akik
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. Szerettei. (7/5092)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örökké őrizzük
emlékedet.
Fájó szívvel emlékeztünk október
31-én ALBERT ZSIGMONDRA ha-
lálának 18. évfordulóján. Szeret-
tei. (1/5120-I)

Kegyelettel emlékezünk novem-
ber 1-jén id. BALLAI GYÖRGYRE
halálának 7. évfordulóján. Emlé-
két őrzi felesége és gyermekei.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (16/4903)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték 

dr. prof. FAZAKAS BÉLÁT 
hogy október 30-án, életének 94.
évében elhunyt. A MOGYE és a
fertőzőklinika megbecsült dolgo-
zója volt. Temetése november 2-
án, szombaton 13 órakor lesz a
református temetőben, unitárius
szertartás szerint. 

Bánatos családja. (5105-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk ked-
ves szomszédunktól, 

prof. dr. FAZAKAS BÉLÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
A Wajtsuk, Şuteu és Kelemen
családok. (1/5103-I)

Isten akaratán megnyugodva,
mégis fájdalommal teli szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édesapa,
férj, nagyapa, sógor, szomszéd
és orvos, 

VAJDA FERENC 
hosszas betegség után 2019. ok-
tóber 30-án örökre itthagyott
minket.
2019. november 2-án 12 órakor
kísérjük utolsó útjára a marosvá-
sárhelyi római katolikus temető
felső kápolnájából.
Sosem feledjük mosolygós tekin-
tetét, kedves szavait és szakmai-
lag elismert tanácsait.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (2/5121-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, jó barát és
szomszéd, 

PÉTER GÉZA 
életének 79. évében csendesen
megpihent. Temetése 2019. no-
vember 2-án, szombaton 12 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. 
Búcsúzik tőle felesége, Márta,
fia, Gézuka és unokái: Yanis és
Tóbiás. (3/5122-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nagyon szeretett édesapa,
nagyapa, dédapa és élettárs, a
marosvásárhelyi születésű

id. TROMBITÁS ÁRPÁD
a Mobex volt dolgozója

életének 79. évében hirtelen el-
hunyt. Akik szerették és ismer-
ték, gondoljanak rá kegyelettel! 

A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, hogy a szere-
tett testvér és nagynéni, 

PALKÓ ILONA 
szül. Dávid 

2019. október 30-án, életének 84.
évében visszatért Teremtőjéhez.
Temetése 2019. november 1-jén
délután 1 órakor lesz a kerelő-
szentpáli temetőben, református
szertartás szerint. Emlékét szere-
tettel őrizzük. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Erika és családja. (13/5118-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk
szeretett osztálytársunk, GÁL
ZOLTÁN elhunytáról. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak, fájdal-
mukban osztozunk. Isten
nyugtassa békében! Volt osz-
tálytársai és osztályfőnöke a
Gh. Şincai Líceumból.
(9/5094-I)

Fájdalommal értesültünk dr.
FAZAKAS BÉLA, a Mikrobio-
lógia Tanszék nyugalmazott
egyetemi tanára, az Egyetem
egykori rektorhelyettese el-
hunytáról. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak.
A MOGYTTE Magyar Tagoza-
tának oktatói. (-I)

Őszinte együttérzésünket fe-
jezzük ki Vajda Kinga kolléga-
nőnknek ÉDESAPJA elhunyta
alkalmából. Vigasztalódást kí-
vánunk a gyászoló családnak.
Az Alexfrigotehnic Kft. mun-
kaközössége. (-I)

Őszintén együttérzünk Vajda
Kinga kolléganőnkkel szere-
tett ÉDESAPJA elhunyta
okozta mély fájdalmában. Vi-
gasztalódást kívánunk a gyá-
szoló családnak! Az Alex
Agrocom Impex Kft. munka-
közössége. (-I)
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Emlékezünk a szomorú napra, novem-
ber 2-ára, drága halottunk, NAGY 
ROZÁLIA volt főkönyvelő halálának
első évfordulóján.
Emlékét őrzi élettársa, Pista, leánya, 
Ildikó, veje, Attila, két unokája: Izabella
és Levente Zalaegerszegről.
Pihenésed legyen csendes és zavarta-
lan! Nyugodj békében!

*
Szomorú szívvel emlékezünk nővéremre, NAGY ROZÁLIÁRA
szül. Jánosi halálának első évfordulóján. 
Húga, Böske, sógora, Péter. 
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. (7/5070-I)

Szívünkben itt él emléked örökre, 
ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább, 
ott várj ránk, ha időnk lejár.
Fájó szívvel gondolunk november 3-ára,
amikor drága leányunk, GIERLING ÉVA
szerető szíve már 7 éve megszűnt do-
bogni. 
Áldott, szép emlékét szívükbe zárva ke-
gyelettel őrzik szerettei. (13/5042-I)

Szomorú szívvel emlékezem a drága bá-
tyámra, az Armata futballcsapat volt játé-
kosára, BALÁZS IMRÉRE halálának 40.
évfordulóján, továbbá ÉDESANYÁMRA,
ÉDESAPÁMRA, aki 36 éves korában
hunyt el, és hat TESTVÉREMRE. Nyugod-
jatok békében! Rövid életüket, szép emlé-
küket szívemben őrzöm egy életen át.
Jucika.  (11/5097)

65 éve – 1954-ben – léptünk ki a Marosvásárhelyi 2-es Számú
Leánylíceum X.A és X.B osztályaiból – tele reménységgel, bi-
zakodással – életünk göröngyös útjára.
Szívünkben hálával és szeretettel gondolunk nagyra becsült
TANÁRAINKRA és őszinte sajnálattal mindazon kedves 
OSZTÁLYTÁRSAINKRA, akik már nem ünnepelhetnek velünk
e nevezetes szép találkozón. (18/5049)

Hiányzol nagyon, a helyed üres lett, 
egy váratlan pillanat a sírba temetett. 
Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, 
csak a sok emlék maradt, mit itt hagytál.
Fájó szívvel emlékezünk november 2-án a
marosszentgyörgyi CSORBA JÁNOSRA
halálának 4. évfordulóján.
Szeretett felesége, Edit.

*
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,
mert összeköt minket az örök szeretet.
Hiányod nagyon fáj.
Nyugodjál békében, drága édesapám!
Fia, Jancsika és családja. (5/5108)
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A MAESTRO SPRL buka-
resti fiókja (a volt SMDA Insol-
vency SPRL) a Mureş
Insolvency SPRL által – szék-
hely: Marosvásárhely, Ghe. Av-
ramescu u. 4. szám, Maros
megye –, a csődbe ment Cont-
ranscom Benţa Rt. cégfelszámo-
lójaként nyilvános árverést
szervez 660,46 négyzetméter te-
rület értékesítésére – négy par-
cella –, ami Maros-
szentkirályon van, a Răsăritu-
lui negyedben (szám nélkül).

A kikiáltási ár 1.790 lej +
héa. A parcellákat külön-külön
feltüntető lista az árakkal
együtt a www.unpir.ro és a
www.smdamures.ro webolda-
lakon, illetve a cégfelszámoló
székhelyén tanulmányozható. 

Az árverésre november 8-án
13 órakor kerül sor a cégfelszá-
moló székhelyén, és megismét-
lik minden pénteken
ugyanabban az időpontban, a
javak eladásáig. Az árverésen
részt vehetnek azok a magán-
és jogi személyek, akik/ame-
lyek kifizetik a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi garan-
ciát, a részvételi díjat és megvá-
sárolják a feladatfüzetet
legkésőbb 24 órával a licit kez-
dete előtt. Bővebb tájékoztatás-
sal a cégfelszámoló szolgál a
0265-269-700, 0745-146-096-os
telefonszámon. 

4 órás munkaprogrammal 
irodai asszisztenst keresünk
Elvárás:
– jó kommunikációs készség
– precizitás, részletekre való fokozott odafigyelés
– önálló számítógép-használói készségek (szövegszerkesztés,

adatbevitel)

Főbb feladatkör:
– általános irodai adminisztráció
– dokumentumkezelés, archiválás
– beszámolók/jelentések készítése
– kapcsolattartás

Jelentkezés: cv@westjobs.eu

Adományszelvények a helyszínen kaphatók


