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Az idősek szükségleteit
térképezik fel

Otthongondozói szolgálat, valamint idősklub indításán gondolkodnak

A fény nyomában
a Bernády
Galériában

A nagyterem főfalát Xantus Géza
fénybe öltözött két új olajkompozíciója, a Háló és a Gúla uralja a marosvásárhelyi Bernády Ház galériájában.
A szokatlan formájú, elnyújtott téglalapszerű képek (100x200 cm) visszafogott kromatikája ellenére is jól
észlelhető az a belső ragyogás, amely
transzcendentális képzeteket keltve a
művész egész festészetének egyik fő
jellegzetessége.

____________3.

Dávid Botond
nyerte az Európai
Polgár díjat
Fotó: Nagy Tibor

Októberben kezdődött és december végéig zajlik a fel- mutatkozik ezen szolgáltatások iránt, az elkövetkezőkmérés, amit az Alpha Transilvană Alapítvány a Maros- ben az alapítvány elérhetővé tenné ezeket az idősek
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztályával számára.
karöltve végez, a Tudor negyedben lakó idősek körében
próbálják felmérni, hogy van-e igény bizonyos, az ott- Menyhárt Borbála
honukban nyújtott szociális szolgáltatásokra, valamint
(Folytatás a 2. oldalon)
egy nappali központ programjaira. Amennyiben igény

Brüsszelben az Európai Parlamentben kedden este adták át az idei Európai Polgár díjat. Az Európai
Parlament díját idén Romániából
Dávid Botond fotós projektje, a Geofolk érdemelte ki. A székelyudvarhelyi
fotós egy lenyűgöző gyűjteményt hozott létre Európa kulturális hagyatékának egyik leglátványosabb eleméből,
a népviseletekből.
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A Nap kel
7 óra 21 perckor,
lenyugszik
16 óra 52 perckor.
Az év 317. napja,
hátravan 48 nap.

Az idősek szükségleteit térképezik fel

Ma SZILVIA,

holnap ALIZ napja.

ALIZ: több név becéző alakjából önál-

lósult. Angol változata az Alice.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2021. november 12.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. -2 0C

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9476
4,3235
1,3509

256,701

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Kék fénnyel világítják meg
Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatalának épületét

Kék fénnyel világítják meg a marosvásárhelyi önkormányzat épületét
szombaton, november 13-án, 17 és 21 óra között, az esemény szervezője
a Maros Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete (ASCOTID), partnere pedig Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala. Az eseményt a közelgő diabétesz világnapja alkalmából rendezik, és azért esett
a választás a kékre, mert ez a világnap szimbolikus színe.
Az esemény célja a nagyközönség tájékoztatása és nevelése a diabétesz
megelőzésének fontosságát, valamint e betegség hatékony kordában tartását és a cukorbetegségben szenvedők életminőségének javítását illetően.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal az épület megvilágításával
jelzi, hogy részt vesz a diabétesz megelőzéséért folytatott harcban.
(közlemény)

(Folytatás az 1. oldalról)
A marosvásárhelyi Alpha Transilvană Alapítvány
projektfelelőse, Kacso Estera lapunknak elmondta,
azért célozták meg a felméréssel a Tudor negyedben
lakó időseket, mert az alapítvány székhelye ebben a
negyedben található, így ha az idősek részéről igény
mutatkozik egy nappali központra vagy egyéb szociális szolgáltatásokra, a helyszín könnyen megközelíthető lenne számukra. Az alapítványnál ugyanakkor
működik egy adományközpont, illetve konyha, tehát
ha az időseknek szükségük van ruhára vagy meleg
ételre, az is könnyen elérhető.
A projektfelelős hozzátette, nagyon szerették volna
az otthonaikban felkeresni az időseket, de ezt jelenleg
a járványhelyzet nem teszi lehetővé, ezért értesítéseket helyeztek el a lakónegyedben különböző helyszíneken, többek között orvosi rendelőkben,
templomokban, illetve a közösségi oldalon is hirdetik
a lehetőséget, miszerint telefonon, a 0720-012-406-os
számon is válaszolhatnak a kérdésekre. Két kérdésre
várnak választ tőlük, arra, hogy szükségük van-e

az otthonukban nyújtott szociális szolgáltatásokra, illetve igénybe vennének-e egy nappali központban elérhető tevékenységeket. Az igények felmérését és
összesítését követően ezekre próbál majd megoldást
nyújtani az alapítvány új szolgáltatások elindítása
révén.
Az egyik cél egy otthongondozói szolgálat elindítása, amelynek keretében egyénre szabott segítséget
nyújtanának az igénylőknek, például bizonyára
akadnak olyan idősek, akiknek naponta rendszeresen szükségük van valakire, aki segít a tisztálkodásban, a ház körüli teendőkben, de olyanok is, akiknek
esetleg heti egy-két alkalommal kell csak bevásárolni.
A másik terve az alapítványnak egy nappali központ elindítása, ahová heti egy-két alkalommal elmehetnének az idősek, és különféle programokon
vehetnének részt. Kacso Estera rámutatott, az eddig
beérkező válaszok alapján igény mutatkozik egy nappali központra, így előreláthatólag jövőben megnyitnak egy idősklubot.

Hat intenzív terápiás ellátásra szoruló pácienst kellett elköltöztetni abból a mobil egységből, amelyet nemrég a marosvásárhelyi
onkológiai klinika udvarán helyeztek üzembe,
ugyanis a levegő lehűltével a mobil részleget
nem sikerült megfelelőképpen kifűteni – tájékoztatott dr. Gîrbovan Ovidiu, a megyei klinikai kórház menedzsere.

régeni, a segesvári és a csíkszeredai kórházba szállították. Jelenleg a megyei klinikai kórházban 80 covidos beteget ápolnak, tízen intenzív terápiás ellátásra
szorulnak.
Ugyanakkor várják a szakembereket, hogy felmérjék a helyzetet és megoldást találjanak a problémára –
nyilatkozta az igazgató. (bodolai)

A mobil egység fűtésével volt probléma

A Temesvárról kapott mobil egységgel november 7től a kórház súlyos állapotban lévő Covid-betegeket
ellátó intenzív osztályának befogadóképességét szerették volna növelni. Az első két beteget november 8-án
utalták be, majd következett a többi.
Ahogy azonban lehűlt az idő, kiderült, hogy a
mobil egységet nem tudják az intenzív osztályon
szükséges hőmérsékletre kimelegíteni, ezért értesítették a megyei járványügyi operatív törzset, amely intézkedett, és három beteget a kórház főépületében
működő intenzív osztályra utaltak át, a többit a szász-

Az első körkörös gazdaságon alapuló iskola Romániában és az Európai Unióban
– A fenntartható fejlődés jegyében végzett minőségi oktatás jó gyakorlatának példája –

A Fenntartható Fejlődés Főosztály, a Buzăui Polgármesteri
Hivatallal
együttműködve szervezte meg
„A jövő oktatása a fenntartható fejlődésért. A körkörös
iskola, a minőségi oktatás jó
gyakorlatának példája” videókonferenciát. A szervezők e
rendezvénnyel is fel akarták
hívni a figyelmet a fenntartható fejlődésre való oktatás
szükségességére a körkörös
gazdaságban és az integrált
városfejlesztésre. Ugyanakkor bemutatták az első romániai, sőt az Európai Unióban
egyedi körkörös iskolát, mint
a jó gyakorlat példáját.

„Folyamatosan keressük a fenntartható fejlődés szempontjából figyelemre méltó jó gyakorlatokat,
hogy népszerűsíthessük ezeket, és
minél több olyan tevékenységet
ösztönözzünk, amely közelebb
visz minket a fenntartható társadalomhoz. Románia lakossága szinte
egyenlő arányban oszlik meg a városi és vidéki lakóterületek között,
de csaknem 76%-a városok köze-

lében él. Ezért jól meghatározott
koncepcióval kell rendelkeznünk,
amely a lakosságnak hozzáférést
biztosít a minőségi szolgáltatásokhoz, lakóhelyüktől függetlenül.
Ehhez szükségünk van a körkörös
gazdaság alapelveire, amelyek jelenleg tízből kevesebb mint egy
ember számára ismertek, de népszerűvé válhatnak olyan konkrét
példák népszerűsítésével, mint például a buzăui körkörös iskola” –
nyilatkozta Borbély László, a
Fenntartható Fejlődés Főosztály
koordinátora.
„Ez az esemény történelmi pillanat Buzău számára, mivel a kormányon
belül
működő
Fenntartható Fejlődési Főosztály
révén országos szinten is elismerésben részesülünk megvalósított
projektjeinkért, amelyek fő célja,
hogy fenntartható várossá váljunk.
Köszönöm Borbély László államtanácsosnak a konferencia kezdeményezését, amely mindenképpen
arra sarkall bennünket, hogy továbblépjünk városunk fejlesztési
víziójának
megvalósításában:
Buzău fenntartható város 2030-ig”
– mondta Constantin Toma, Buzău

polgármestere. A konferencia
három paneljében felszólaltak:
Székely Radu, az oktatási miniszter tanácsadója; prof. dr. Benedek
József a Babeş–Bolyai Tudományegyetemről; Florentina Nanu, az
Agrár-élelmiszeripari
Oktatási
Erőforrások és Fenntartható Fejlődés Kiválósági Központjának
ügyvezető igazgatója, Elena-Simina Lakatos, az Ernest Lupan
Körkörös Gazdasági és Környezetvédelmi Kutatóintézet elnöke, professzorok, közigazgatási szakértők,
az üzleti szféra és a civil társadalom képviselői.
Mit rejt a körkörös iskola fogalma?
A körkörös iskola fogalma viszonylag új, és egy olyan gazdasági kört ír le, amelyben mindent
úgy terveznek, hogy ami bekerül
egy termékbe vagy folyamatba, az
két kategóriába sorolható: vagy biológiailag lebomló komponens,
vagy 100%-ban újrahasznosítható.
Buzău legnagyobb iskolája hivatalosan is az első 100%-osan
ökoiskola és az első körkörös iskola lett Romániában. A helyi hatóságok
200
000
eurós
beruházással valósították meg a

projektet. Az új koncepció, amely
országos premier, magába foglalja
a természeti erőforrások felhasználását, valamint a veszteségek és a
költségek csökkentését. Az esővizet összegyűjtik és újrahasznosítják,
a
villamos
energiát
fotovoltaikus panelekkel állítják
elő, a hulladékot pedig szelektíven
gyűjtik. Ezáltal több mint 2000
diák tapasztalja meg gyakorlatban
a fenntartható életmód alapelveit.
A helyi hatóságok egy tankönyvet
(Körforgásos gazdaság) is összeállítottak az I-VIII. osztály számára,
már csak a hivatalos jóváhagyásra
vár.
A buzăui iskola megvalósításai:
• Csapadékvíz-tároló rendszer
kiépítése háztartási használatra, illetve tűzoltásra használható víztartalék összegyűjtése a vízgyűjtő
hálózaton keresztül (épületek, betonplatformok, közhasználati vízhálózat,
tűzoltó
hálózat).
Konkrétan a mosdókban szükséges
vizet az esővíz-tartalékból biztosítják, akárcsak a tűz esetén szükséges vizet. Szintén az összegyűjtött
esővízzel öntözik majd a projekt
keretében az elmúlt hónapokban az

iskola udvarán épült, oktatásra
szolgáló üvegházat. A tanulók
megismerhetik a növények fejlődését az ültetéstől a betakarításig, és
tanulmányozhatják a Buzăui Zöldségkutató Állomáson termelt zöldségek
és
fűszernövények
kiválasztott fajtáit, köztük a Siriana
paradicsomot, uborkát, padlizsánt,
paprikát, illetve bazsalikomot és
kakukkfüvet is.
• Az oktatási egység teljes energiaszükségletét az épületre szerelt
fotovoltaikus panelek segítségével
megtermelt energia- mennyiség
biztosítja. Az épület tetejére összesen 83 db fotovoltaikus panelt szerelnek, 325 Wp/panel, ami 27 kWp
teljesítményt eredményez. A fotovoltaikus berendezés évente kb. 32
Mwh energiát biztosít.
• Megvalósítottak egy többfrakciós szelektív hulladékgazdálkodási rendszert, amely oktató
jellege mellett hozzájárul az iskolai költségvetés nagymértékű
csökkentéséhez, mivel a körforgásos gazdaság nulla hulladékot termel.
(A Fenntartható Fejlődés
Főosztály közleménye)

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1512. sz., 2021. november 13.
Áprily Lajos

Ajánlás

Ne haragudj. A rét deres volt,
a havasok nagyon lilák

s az erdő óriás vörös folt,

ne haragudj: nem volt virág.
De puszta kézzel mégse jöttem:
hol a halál nagyon zenél,

sziromtalan csokrot kötöttem,
piros bogyó, piros levél.

S most add a lelked: karcsú váza,
mely őrzi még a nyár borát –
s a hervadás vörös varázsa
most ráborítja bíborát.

134 évvel ezelőtt, 1887. november 14-én született Brassóban a József Attila-díjas költő, műfordító. Elhunyt 1967. augusztus 6-án, Budapesten.

Xantus Géza: Lebegés

A fény nyomában a Bernády Galériában

A nagyterem főfalát Xantus Géza fénybe öltözött két új olajkompozíciója, a Háló és a Gúla
uralja a marosvásárhelyi Bernády Ház galériájában. A szokatlan formájú, elnyújtott téglalapszerű képek (100x200 cm) visszafogott
kromatikája ellenére is jól észlelhető az a belső
ragyogás, amely transzcendentális képzeteket
keltve a művész egész festészetének egyik fő
jellegzetessége. A sokalakos kompozíciók üzenethordozóira égi fénysugár vetül, a Xantus alkalmazta festői eljárás, a transzparencia a fény
és árnyék, a világos és sötét különös egymásra
hatásával, együttélésével sugallja egy földi mivoltunkban érzékelhetetlen, gravitáció nélküli
világ, a tapasztalatainkat meghaladó szellemi
dimenzió létét. Ennek bűvöletében él ez a szakrális jelképekkel, utalásokkal, látomásokkal telített piktúra, amely úgy egyetemes, hogy
erdélyiségét, székelyföldi gyökereit is egyértelműen felmutatja. Efelé tart, ennek elérésére
mennek, forognak, lebegnek, haladnak átszellemülten, révetegen, sóvárogva a fénykeresők,
e földöntúli fényesség vonzerejét próbálja
minél érzékletesebben elénk vetíteni a festő,
aki a jelek szerint ugyancsak szívesen válna a
képein láttatott állapot részesévé.

Nagy Miklós Kund

Xantus Géza: Vázlatok III.

A közönség elé először itt, Marosvásárhelyen került
két friss alkotás Xantus Géza Fénykereső című szép, új
albumába már bekerült. Két-két oldalra kiterjesztve készteti elmélyülésre a szemlélőt. Nehéz írni, beszélni róluk,
jobb, ha a nézőre bízzuk mindazt, amit a látvány képes

kiváltani belőle érzelmi, gondolati, hitbeli, világnézeti,
tapasztalati vonatkozásban. Az többet mond minden szónál. A Háló és a Gúla mellé függesztett két másik 2021es keltezésű mű, a Gyűrű és a Torony más formátumban,
de egyazon spirituális megközelítésben ösztönzi a méltatót hosszú, elemző fejtegetésre. Hogy miképpen, azt a
háromnyelvű kötet előszava tükrözi. Remélhetőleg sokan
hozzájutottak már az elegáns kiadványhoz. Abban azok
a gondolatok is olvashatók, amelyek a vásárhelyi tárlaton
látható többi olajmunkához – Bárka, Fényforrás peremén, Gyökerek, Lebegés, Sodródás, Lovak és árnyékok,
Tánc, Teremtett világ, A Végtelen felé – kapcsolódnak.
A műmellékletben, illusztrációkban igen gazdag kötet
a xantusi életmű teljességét értékelve, mérlegelve emeli
ki e sokoldalú munkásság és pálya figyelemre méltó sajátosságait, fontosabb szakaszait, állomásait. A Bernády
Házban rendezett kiállítás az említett víziószerű nagy
kompozíciók, biblikus, természeti, e világi ihletettségű
igényes munkák mellett Vázlatok címmel adott hangulatos, tetszetős ízelítőt a művész e könnyedebb, népszerű
sorozatából, a lavírozott pácképekből. Ezekben a komoly, hosszas alkotófolyamatot igénylő összetettebb alkotások részleteire, előtanulmányaira is ráismerhetünk,
de önmagukban, öntörvényűen is megállják a helyüket.
Például az átszellemülten muzsikáló hegedűs lányra tekintve azonnal a Taormina hangja című olajkompozíció
sejlik fel szemünk előtt. De ha a festményt nem is ismerjük, a kép úgy is arra vall, hogy egy jó emberismerő,
kevés eszközzel is gazdagon, árnyaltan, lényegretörőn
kommunikáló, kiváló festő grafikussal van dolgunk. És
mindenik pácmunka azonnal tudatosítja bennünk kvalitásait.
(Folytatás a 4. oldalon)
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A fény nyomában a Bernády Galériában

(Folytatás a 3. oldalról)
Xantus Géza ezen a tárlaton is ars poeticájához hű, elveihez,
hitéhez, teológiai felkészültségéhez ragaszkodó, de folyamatosan tovább kereső, szenvedélyesen dolgozó, műfaji kereteit
feszegető művészként jelentkezik. Itt is érvényesek azok a
gondolatok, amelyeket az album szerkesztője a művészt bemutató esszéből ragadott ki a kötet belső borítójára. Idézzük:

„A belső késztetés, amely mintegy három évtizede arra
ösztönzi a művészt, hogy képei által mind érzékelhetőbbé,
láthatóbbá, valóságosabbá tegye a meggyőződése szerint létező, de az emberek jelentős hányada előtt rejtve maradt
»transzcendens dimenziót«, nem szűnhet meg hirtelen. Egy
kiválóra sikeredett vagy akár tíz ilyen kompozíció sem zárhat
le egy egész életet meghatározó folyamatot, végtelen a tel-

Dávid Botond nyerte
az Európai Polgár díjat

jesség úja, amelynek tisztító felvállalására biztat, és amelyen
ő maga is továbbhalad, kutat a felismerés és az alkotó felismertetés szerteágazó nyomvonalain. Valószínű, hogy éppen
ez táplálja benne hatvanon túl is azt a szellemi frissességet,
amely nélkülözhetetlen egy ilyen markánsan spirituális, szakrálisan összetett, lelkileg parttalan alkotói univerzumban,
amilyen az övé.”

Brüsszelben az Európai Parlamentben kedden este adták át az idei Európai Polgár díjat. Az
Európai Parlament díját idén Romániából Dávid Botond fotós projektje, a Geofolk érdemelte
ki. A székelyudvarhelyi fotós egy lenyűgöző gyűjteményt hozott létre Európa kulturális hagyatékának egyik leglátványosabb eleméből, a népviseletekből. A projekt jelenleg a Facebookon (https://www.facebook.com/geofolk.org/) érhető el, illetve az év folyamán vándorkiállítás
formájában számos romániai és magyarországi településre jutott el.
Dávid Botondot és a Geofolk projektet Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője terjesztette fel idén tavasszal az Európai Polgár díjra. Amint azt Vincze Loránt elmondta, azért jelölte a Geofolkot, mert „egyértelműen rávilágít a sokféleség szépségére és
értékére, és jelentősen hozzájárul az európai kulturális örökség megőrzéséhez. Az 56 ország
240 nemzetiségének több mint kétezer népviselete egyértelmű üzenet arról is, hogy a kisebbségi közösségek kultúrája szerves része Európa kulturális sokszínűségének, támogatandó
és megőrzendő közös értékünk.
Örvendek, hogy képviselőtársaim is felismerték a kezdeményezés értékeit, és megtisztelő,
hogy az Európai Parlament vezetőiből és kiemelkedő személyiségekből álló kuratórium Romániából az általam javasolt projektet tartotta díjazásra érdemesnek. Jó volt személyesen
fogadni és gratulálni Dávid Botondnak Brüsszelben, nagy pillanat ez számára.”
Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár díjat. A díj olyan személy,
csoport, egyesület, szervezet kivételes teljesítményének jutalmazására szolgál, aki/amely
elősegíti a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést; hozzájárul az európai szellemiség megerősítéséhez, vagy az Európai Unió
Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejezi. November 9-én összevont központi átadási ünnepségre került sor Brüsszelben, a 2021-es Európai Polgár díj nyertesei mellett a tavalyi nyertesek is most vehették át díjaikat.

Victor Vasarely és Hantai Simon a legdrágább magyar képzőművészek

Victor Vasarely és Hantai Simon a
legdrágább magyar képzőművészek, a kortárs alkotók listáját
pedig Bak Imre, Keserü Ilona és
Nádler
István
vezetik
a
műtárgy.com szerdán megjelent
A magyar művészek aukciós piaca
című kiadványa szerint.

Az immár harmadik alkalommal megjelent kiadvány egy 2020-as és 2021 első
félévi adatokkal frissített, több mint 50
ezer tételből álló műkereskedelmi adatbázis alapján elemzi a magyar művészek
aukciós teljesítményét a magyar és a
nemzetközi aukciókon – közölte az MTIvel
szerdán
a
műtárgy.com.
Összegzésük szerint a nem élő művészek
piacán az elmúlt években tapasztalt viszszaesés 2021 első felének eredményei
alapján megfordulni látszik, több magyar
művész alkotása is kiemelkedő árat ért el
a vizsgált időszakban a hazai és a nemzetközi
aukciókon
egyaránt.
A forgalombővülés különösen az élő művészek aukciós piacán szembetűnő: 2021
első felében az aukciós eredmények túlszárnyalták a 262 millió forintot, amely
várhatóan a tavalyi csaknem 40 százalékos bővülésnél is nagyobb növekedést
fog eredményezni az aukciós piac ezen
szektorában.
Az elemzések alapján a magyar aukciós piac összértéke 2020-ban – a nem
élő és élő művészek piacát összegezve, a
hazai és nemzetközi aukciós eredményeket is beleszámítva – megközelítőleg 6
milliárd forint volt – áll a közleményben.
A legdrágább nem élő magyar művészek
rangsorának élén – 2021 első felére vo-

natkozó aukciós eredmények alapján –
Victor Vasarely és Hantai Simon állnak.
Rippl-Rónai József a harmadik helyre
került, a 2021 első félévében 220 millió
forintért eladott, Piacsek bácsi a Niklay
lányokkal című alkotásának köszönhetően.
Mint a közlemény rámutat, 2021 első
fele különösen sikeres volt Bortnyik Sándor számára, akinek Géplovag című alkotása 150 millió forintért kelt el, ezzel
2021 első felében elért összesített eredményei túlszárnyalták az elmúlt 10 évi
eladásait.
A Top 10 legdrágább, élő magyar művész rangsorát – 2021 első felének aukciós eredményei alapján – sorrendben
Bak Imre, Keserü Ilona és Nádler István
vezetik.
Keserü Ilona mesterműve, a Marilyn
és a tenger 55 millió forintért kelt el a
Virág Judit Galéria és Aukciósházban,
így a művész a második helyre került a
rangsorban 2021 első felében. A lista
élén Bak Imre áll, akinek több alkotása
is kiemelkedő áron kelt el 2021 első felében: a Geometrikus kalligráfia (amely
egyébként a második helyet foglalja el a
legdrágábban eladott tételek rangsorában) és a Csontváry című alkotás.
Az előző évekhez hasonlóan az elemzés külön kitér az élő magyar női művészek rangsorára a 2011–2020 közötti
időszak aukciós eredményei alapján. A
lista első helyén Keserü Ilona áll, őt követi Molnár Vera és Ackermann Rita.
A teljes piacot vizsgálva látható, hogy az
aukciós összérték szerint egyértelműen a
festmények uralják a piacot

Victor Vasarely: Félteke, 1974
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Szállnak a darvak dél felé

Székely Ferenc

Beszélgetés Fekete Árpád történelemtanárral, helytörténésszel

‒ Kezdjük a gyermekkorral...
‒ Nyárádgálfalván születtem 1937. március 18-án, jómódú földműves családban.
Hárman voltunk testvérek. Az iskolát Gálfalván kezdtem; egy évet voltam a marosvásárhelyi Református Kollégiumban, de általános
iskolai tanulmányaimat itthon fejeztem be.
1950-ben a szászrégeni tanítóképzőbe mentem, ahol 1954-ben végeztem. Ezt a tanítóképzőt
1948-ban
helyezték
át
Marosvásárhelyről Szászrégenbe, s nyolc
évig működött. Felsőbb utasításra szűnt meg:
nincs szükség magyar tanítókra... Nyolc év
alatt majdnem 600 magyar tanító végzett itt,
akik Erdély-szerte oktattak. Például az ’51ben végzettek többségét a moldvai csángókhoz helyezték ki. Megírtam az intézet
történetét: Dolgozni akarok, míg értelme van
a munkámnak. 1998-ban jelent meg Csernátoni József gyűjteményes kötetében.
‒ Hová került ’54-ben?
‒ Aki jelentkezett egyetemre, negyedév
végén nem helyezték ki. Én, szüleim biztatására, a Bolyait választottam, s Kolozsvárra
felvételiztem. Akkor csak Bolyai volt, nem
Babeș–Bolyai. Négy évet töltöttem ott, történésznek készültem. Tanárom volt Imreh István, Jakó Zsigmond, Vágó Béla, Jordáky
Lajos, Balogh Edgár, Ferenczi István. Utóbbival később többször találkoztam Szovátán,
sőt Illyésmezőn régészeti feltárást végeztünk.
Szigorú emberek voltak, kedvesek, emberségesek, határozottak, nagyszerű előadótanárok. Dolgozni kellett! Kirándultunk, jártuk
Erdélyt, ismerkedtünk a történelmi helyekkel.
Jártunk Fogaras, Vajdahunyad és Kalotaszeg
vidékén. Ezeket finanszírozta az állam. Meghívtak a debreceni Kossuth Egyetemre is, de
csak úgy engedtek el, ha közösen megyünk a
Babeș Egyetem román diákjaival. Képzelje
el, hogy a nagy román történész, a dák kontinuitáselmélet kidolgozója, Constantin Daicoviciu volt mind a magyar, mind a román
csoportnak a vezetője!
‒ Mit kellett pluszban végezni, tanórán
kívül, ami a magyarságkutatás szempontjából fontos volt?
‒ Balogh Edgár kiadta, hogy utcánként fel
kell térképezni Kolozsvár történetét. Nekem
a Hídelve utca (ma Horea) jutott, ami a vasútállomástól a központig tartott, és a fellegvár. Elmentünk házról házra, és meg kellett
keressük azt a személyt, aki ott lakott, ismerte
a környéket, ismerte az utca történetét. Akkor
találkoztam a neves természettudóssal, Xantus Jánossal, aki sokat mesélt a környékről.
Ő mondta, hogy a Marianum mellett lakott a
neves színész, Szentgyörgyi István, akiről a
színművészeti intézetet elnevezték Marosvásárhelyen. Sokat beszélt a botanikus kertről
is.
A fellegvár történeténél Kelemen Lajos
művészettörténész volt a segítségemre, aki
Nagyernyében született. Rossz körülmények
között élt, egy priccsen aludt, nem volt családja. Macskáinak a vágóhídról hordta az
ételt. Pontos ember volt, mert bármilyen hibát
talált családfánál vagy történelmi adatnál,
azonnal kijavította.
‒ Harmadéves volt, amikor ’56-ban kitört
Magyarországon a forradalom. Hogyan reagáltak a kolozsvári magyar diákok?
‒ 1956. november elsején ‒ épp 65 éve
annak ‒ mi, kolozsvári magyar diákok kimentünk a Házsongárdi temetőbe. Bartis Ferenc, aki magyar szakos volt, elszavalta egyik
versét: Halottak napja a Házsongárdban.
(Hogy el ne felejtsem: abban az évben, májusban itt járt Tamási Áron, s az egyetem
könyvtárában előadást tartott; Bartalis János
volt a könyvtáros. Én akkor Bartis Feri közelében ültem, s láttam, hogy jegyzetel valamit.
Amíg folyt az előadás, addig Feri megírt egy
szép verset, ezzel köszöntötte Tamási Áront.
Nagy sikere volt!) November elsején még
nem volt forradalmi hangulat, a szovjetek
még nem voltak Pesten, de már forrongott valami… A Házsongárdban Bartis elszavalta a
versét, végigmentünk a temetőn, s a jeles magyarok sírjára egy-egy szál gyertyát tettünk.
Emlékszem, gálfalviként Szentiváni Mihály
(1813–1842) költő-publicista sírjára tettem
két szál égő gyertyát, mert falumbeli volt,
tudtam róla. De a közelünkben ott voltak
drapp balonkabátban a biztonságiak, követ-

tek, figyeltek. Nem kétlem, hogy előre értesültek a jelenésünkről…
‒ Volt következménye az eseménynek?
‒ A diákszövetség vezetőségét zaklatták,
kérdőre vonták. Az üggyel később foglalkoztak; Várhegyi Istvánt, Nagy Benedeket, Kelemen Kálmánt és Koczka Györgyöt
börtönbe vetették. Minden egyetemistának
kiállították a káderlapját, amelyben válaszolnia kellett a következő kérdésre: Hogyan viszonyult a magyarországi ellenforradalomhoz? A Babeș–Bolyai egyesítése ellen tiltakozók is börtönt kaptak, ha pedig azt írta az
illető, hogy nem érdekelte, akkor az sem volt
jó...
‒ Hová kapta a kinevezést az egyetem elvégzése után?
‒ Egy évig a kalotaszegi Zsobokon tanítottam, amely akkor rajonilag Bánffyhunyadhoz tartozott. Egy „lepadolható”, gödörben
lévő település volt, ahol a falu fiataljai kivétel
nélkül mind Ifjúmunkás Szövetség-tagok
voltak. Ez nem politikai szervezetként működött, hanem kulturális szövetségként. Amikor
lyukas órám volt, az igazgató odatett, hogy
készítsek propagandaanyagot. Egyszer azt
mondta, hogy a faluban lévő deszkakerítésekre meszelővel írjak jelszavakat: Éljen a
Román Munkáspárt! Dicsőség a nagy Szovjetuniónak! Éljen Gheorghe Gheorghiu-Dej
elvtárs! Alkalmi „művészkedésemnek” az vetett végett, hogy a mész lefolyt az alsó deszkákra, s a maszatos írásért senki sem vállalta
a felelősséget, inkább „eltanácsoltak”, nehogy valaki szabotázsnak vegye... A politikum akkoriban nagyra értékelte az ún.
agitációs brigádok működését. Érdekes volt
a falu erkölcsi rendje: a feleség magázta a férjét, hiába voltak azelőtt tegező viszonyban. A
disznótoron előbb a férfiak ettek, ittak, az
asszonyok csak azután ülhettek asztalhoz. Ha
két férfi tízszer találkozott egy nap alatt, tízszer fogtak kezet, de a nőkkel egyszer sem.
A kalotaszegi gyenge szaporulat, az „egyke”
sajnos már akkor rányomta bélyegét a magyarság apadására, amit jól lehetett érezni a
beiskolázásnál. Híres, jó bora volt Zsoboknak, amiért a tartományi és a rajoni elvtársak
gyakran jöttek ki, s biza „jól is érezték” magukat a pórnép körében... Ősszel, iskolakezdés után a környék iskoláinak – Sárvásár,
Körösfő, Farnas, Jegenye, Nyárszó, Kispetri,
Zsobok, Sztána ‒ tanulói a Riszeg- (Részek)
tetőn, a vidék legmagasabb pontján találkoztak. Ez volt az úgynevezett csillagtúra. Az ottani együttlét, a kulturális értékek
bemutatása, a közös elemózsiafogyasztás jó
baráti kapcsolatok kialakulására adott lehetőséget. Szép idők voltak! Én voltam a település történetében az első diplomás tanár. Egy
évet tanítottam ott.
‒ És azután?
‒ Hét hónapig Nyárádmagyaróson voltam, onnan kerültem Szovátára, ahol a fürdőtelepi könyvtárnak voltam a vezetője.
Szerettem Magyaróson, de onnan hetente
le kellett járnunk a rajoni központba, Erdőszentgyörgyre. Mindenféle gyűlésen: katonai, politikai, kultúrbizottsági, módszertani
felkészítőn kellett részt venni. 5-6 kilométert gyalogoltunk Abodon keresztül Makfal-

váig, ott vonatra ültünk, ami levitt a rajoni
központba. Nem volt könnyű! Egyszer azt
mondta valaki Erdőszentgyörgyön: egyetemet végzett könyvtárost keresnek Szovátára.
Akkor egyesítették a kis fürdőegységek villáiban elhelyezett könyveket; több ezer
könyv gyűlt össze. Azonnal jelentkeztem. Így
lettem 1960. április elsején főkönyvtáros, ez
’61. március 31-ig tartott. Akkor, a tartományi pártbizottság utasítására áthelyeztek irodavezetőnek a Kárpátok Turisztikai Hivatal
szovátai fiókjához. A pihenni és gyógykezelésre érkező vendégeknek kirándulást kellett
szervezni ‒ tegyem hozzá ‒ a szó szoros értelmében „fapados” körülmények között…
Az egy nappal korábban szenet szállító teherautóra a hétvégére fapadokat kellett szerelni,
papírral leborítani, s azon ülve hordoztuk a
vendégeket, hogy lássák a vidék szépségeit;
főleg a Békás-szorosra mentünk.
‒ Ez meddig tartott?
‒ 1962-ig, amikor megkeresett Mester Mihály, a középiskola igazgatója, s felajánlotta
a líceum történelemkatedráját. Középiskolai
tanár lettem. 1967 szeptember elsején kineveztek a fürdőtelepi iskola igazgatójának. Az
iskola a Sándor János villában működött, de
kevés volt az oktatási felület, egy tantermet
még hozzá kellett építenünk. Közben’70–
’71-ben felépült a mai, Sófalvi Illyés Lajos
nevét viselő általános iskola. Ennek 1974-ig
voltam az igazgatója, majd 2004-ig tanára.
Ezenkívül tanítottam a szakadáti általános iskolában és a középiskolában, a mai Domokos
Kázmér Líceumban. Oktatási, nevelési és
népismereti céllal a nyári vakációkban ún.
táj-, vidék- és helységismereti túrákat szerveztünk Erdélyben és csángóföldön. Bejártunk közel kétszáz települést, ahol a gyerekek
megismerkedtek azzal, ami a miénk: múltunkkal, történelmünkkel, a csodálatos vidékkel, hegyeinkkel, híres-neves embereinkkel.
Általában mindenhol szeretettel fogadtak;
útba igazítottak, kihez menjünk tájékozódni,
anyagot gyűjteni. Expedícióink során ismerkedtünk meg Beke Györggyel (ő javasolta a
csángó útvonalat), Incze László múzeumvezetővel (a Felső-Háromszék kitűnő ismerője,
Gábor Áron-kutató), Kisgyörgy Zoltánnal (a
borvizek ismerője), György Papp Margittal
(népművész), Egyed Ákossal, Kallós Zoltán-
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nal, Tarisznyás Mártonnal, Szávai Gézával,
Gelu Păteanuval, és még sokakkal.
‒ Volt, ahol akadályozták a látogatást, falukutatást?
‒ Gondunk csak a Bákó megyei csángó
falvakban volt. Ott a lakosok nagy szeretettel,
a hivatalnokok pedig fenntartással, merem
mondani, hogy ellenségesen fogadtak… A
’89 előtti rendszer nem nézte jó szemmel a
magyar hagyományok megismerése, ápolása
céljából szervezett történelmi és néprajzi kutatásokat. De nem tudták megakadályozni,
hogy ne járjuk be a Bákó környéki csángó településeket… Klézsén történt, hogy Demse
Márton néptanácselnök aláírta látogatásunk
jóváhagyását, s Bákó megyéről egy térképet
nyomott a kezünkbe, amelyen aláhúzta a
csángó falvakat. Ezzel kiment az irodából, s
többet nem láttuk. A vele szemben lévő irodában ülő propagandatitkár, Ghiurcușor Vasile (Gyurka László) azonnal telefonált a
megyei pártbizottsághoz, hogy Klézsén újból
valami diverzió készül, mert Demse egy
egész autóbusznyi magyar gyereket mozgósított… (A félelem onnan származott, hogy
néhány héttel azelőtt Demse és Lőrinc Luca
néni egy éjszaka egy egész autóbusznyi klézseit szervezett be a csíksomlyói pünkösdi
búcsúra. Ez nagy bűn volt, amire felfigyelt a
szeku.)
‒ Hogyan ismerkedtek meg Lőrinc Luca
nénivel?
‒ Elindultunk a Felszeg felé, tudván, hogy
a falu „rapszódja”, „okosa”, Luca néni ott
lakik. Az unokáival épp kapálni induló aszszonyt a kapuban találtuk. Mintha régi ismerősök lettünk volna, sorra mindenikünket
megölelt, s a kapák pillanatok alatt a kapu
mögé kerültek. Máris indultunk a faluból kivezető szekérúton az erdő széle felé. Tudta,
hogy minél jobban elrejtőzünk a falutól,
annál csendesebben tudunk beszélgetni.
Menet közben elhaladtunk a falutól néhány
száz méterre lévő bojári kúria mellett, amely
tönkrement, lakatlan volt, labodával és bokrokkal körbevéve. Ennek az épületnek volt
vendége George Enescu, aki a múlt század
elején csángó népdalokat gyűjtött. Ahogy
megérkeztünk a Luca néni által kiválasztott
helyszínre, az erdő szélére, szebbnél szebb
dalokat énekelt és tanított, történeteket mesélt, és a falu históriájáról beszélt. Igen ám,
de a hagyományápoló perceket váratlan és általunk nem kívánt személyek zavarták meg.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Pro Cultura Christiana-díjat kapott Rácz Gábor és Bráda Tibor

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana-díjat adományozott Rácz Gábor zománcművésznek és Bráda Tibor festő- és üvegművésznek. A kitüntetéseket a testület nevében a konferencia elnöke,
Veres András püspök adta át szerdán
Budapesten, az eseményen részt vett
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök is – közölte a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia az MTI-vel. A díjjal a püspöki konferencia elismerését
fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet
az alkotók a keresztény kultúra
továbbadásáért végeztek.

Rácz Gábor zománcművész 1951-ben született Budapesten, keresztény családban nőtt
fel, édesapja festőművész volt, édesanyja
portréfestéssel foglalkozott. Diplomáját
1974-ben szerezte a Magyar Iparművészeti
Főiskolán, ahol mestere Schrammel Imre
volt. Szabadfoglalkozású iparművészként a
zománcművészet és a liturgikus terek rendezése a fő profilja. Tanulmányai és családi háttere miatt felfogása alapvetően festői, a
alkalmazza.
festőzománc-eljárásokat
Vallásos, metafizikus táblaképigényű zománcos alkotásait elsősorban acéllemezre készíti,
amelyeken finom transzparens felületeket
hoz létre, majd ezt egyes művein zománcozott rézfólia-applikációval egészíti ki. Kortárs
egyházművészként legjellemzőbb munkái a

keresztény szakrális terekbe készült nagyméretű zománcművei, ezekhez gyakran a templom liturgikus terének rendezése is társult.
Tagja a CreativKreis International nemzetközi művészegyesületnek, 1992 óta a szervezet magyarországi elnöke, alapító tagja a
Tűzzománcművészek Magyarországi Társaságának. Számos egyéni kiállítása volt többek között Budapesten, Miskolcon,
Esztergomban, Szentendrén, Szombathelyen
és Tihanyban, Németországban és Ausztriában. Csoportos kiállításokon is megjelentek
munkái Magyarországon kívül Európa számos országában és Kanadában.
Bráda Tibor festőművész 1941-ben született Karcagon. Szülei pedagógusok voltak,
édesapját 1944-ben veszítette el a második világháborúban. Ifjúkorától a festészethez vonzódott, középiskolai tanulmányait 1956-tól a
budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban végezte, ahol Újváry Lajos festőművész volt a szaktanára. Érettségi után 1960 és
1967 között a Képzőművészeti Főiskolán a
festészetet Pap Gyula, Sarkantyu Simon és
Szentiványi Lajos mesterektől tanulta, 1969
és 1971 között Derkovits-ösztöndíjat kapott.
A Képzőművészeti Főiskolán 1971-től tanársegédként, majd tanárként, végül 1987-től főiskolai docensként dolgozott.
Festészetét meghatározza a színek kezelése, figurális képeit a határozott színkezelés,
a színek finom összhangja jellemzi. Korai,

sötétebb tónusú festmények után az 1970-es
évek második felében gazdag koloritú, oldott
festésű, kontrasztos színkompozíciókat alkotott. Az 1980-as évek közepére színvilága a
pasztellszínek felé tolódott, az 1990-es években nagy formátumú festményeket alkotott.
Számos díjat kapott, többek között 1984-ben
Munkácsy-díjat, majd 2002-ben Magyar

November 14-én tartják az európai art mozi napot

Arany Érdemkeresztet. Több egyéni kiállítása volt Budapesttől Miskolcig, Simontornyától Székesfehérvárig, Dombóvártól
Debrecenig, egyes munkái eljutottak Európa
több országába és a kontinensen túlra is.
Bráda Tibor a DunapArt alkotóközösség művészeti vezetője, a magyar festészet napjának
alapítója.

Fotó: Lambert Attila

Hatodik alkalommal várja a művészmozik és az európai
filmek kedvelőit az európai art mozi nap, amely az európai
filmművészet sokszínűségére és az art mozi mint kulturális
és közösségi tér fontosságára hívja fel figyelmet. Az Art
Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas égisze alatt 2016 óta minden évben megrendezett nemzetközi eseményt idén már 37 ország több mint 600 art
mozijában rendezik meg egy időben.
A magyarországi vetítéssorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával,
az Art-Mozi Egyesület szervezésében valósul meg.
Közleményük szerint november 14-én a programban részt
vevő filmszínházak – köztük 25 magyarországi művészmozi,
az Art-Mozi Egyesület csaknem összes tagmozija – díjnyertes
filmkülönlegességek premier előtti vetítésével várják a közönséget. A magyarországi kínálatban Cannes-ban, Berlin-

ben, Velencében és további neves fesztiválokon díjazott új
európai és magyar filmek szerepelnek, a drámától a thrilleren,
filmszatírán és romantikus sci-fi-vígjátékon át az animációig,
a legkülönbözőbb műfajokban.
A programot restaurált filmklasszikusok színesítik, a közelmúltban elhunyt jeles magyar alkotók: Jankovics Marcell
animációs filmrendező és Szomjas György filmrendező előtti
tisztelgésként.
Az európai art mozi napon vetítendő filmek sorát a 2021es Cannes-i Filmfesztivál nyitófilmje, a francia kultrendező,
Leos Carax Annette című musical-drámája nyitja. Az Adam
Driver és Marion Cotillard főszereplésével és a Sparks együttes közreműködésével készült alkotás a legjobb rendezés és
a legjobb filmzene díját hozta el Cannes-ból.
Az örökbeadás című olasz dráma érzékeny témát dolgoz fel.
A valós eseményeken alapuló történet főhőse egy harmincas
évei közepén járó egyedülálló apa, aki megtudja, hogy súlyos
betegsége miatt csupán néhány hónapja van hátra, ezért keresésnek indul, hogy megfelelő nevelőszülőket találjon kisfiának.
A Hajtóvadászat című dán thriller Jussi Adler-Olsen bestseller krimisorozata egyik darabjának adaptációja: a sötét
hangulatú történetben egy 14 éves utcakölyköt letartóztat a

dán határőrség egy pedofíliával megvádolt, eltűnt köztisztviselő útlevelének birtoklása miatt, a traumatizált fiú azonban
nem hajlandó beszélni.
Vincent Cassel és Bérénice Bejo főszereplésével érkezik
a Mese a barátságról című „vígdráma”, amelyben két francia
házaspár évek óta tartó barátságát alapjaiban rengeti meg az
a hír, hogy egyikük titokban regényt írt, amely a bestsellerlisták élére kerül. Különleges színfolt a kínálatban az Én vagyok a te embered című német romantikus sci-fi vígjáték,
amelynek múzeumi kutatóként dolgozó főhősnőjét a főnöke
ráveszi, hogy vegyen részt egy rendkívüli kísérletben: ha hajlandó három hétig együtt élni egy humanoid robottal, megkaphatja a kutatási összeget egy régóta tervezett projektjéhez.
Több mint egy hónappal az országos premier előtt látható a
Legjobb tudomásom szerint című új magyar film. A Lőrincz
Nándor és Nagy Bálint által rendezett pszichológiai dráma
egy örökbefogadó házaspár (Hámori Gabriella és Bodolai
Balázs) kálváriáját mutatja be, miután a nő egy átmulatott éjszakát követően azt állítja férjének: szexuálisan bántalmazták. A digitálisan restaurált magyar filmklasszikusok között
látható lesz az 1981-es Kopaszkutya, az idén elhunyt Szomjas
György zenés kultuszfilmje és Jankovics Marcell 1973-ban
bemutatott rajzfilmklasszikusa, a János vitéz is. A 6. európai
art mozi nap részletes magyarországi programja a
https://www.artmoziegyesulet.hu/ honlapon olvasható.

George Harrison és Ringo Starr eddig ismeretlen, közös
dalát fedezték fel egy lakásban. A Radhe Shaam című dal
1968-ban készült, Ringo Starr dobon játszik, George Harris
gitározik benne. A dal csütörtökön jelent meg, az értékesítéséből befolyó összeget jótékony célra fordítják.
A produceri munkálatok és a dal megírása Suresh Joshi rádiós nevéhez fűződik, a különleges zenét az ő birminghami
otthonában találta meg egy barátja, aki a koronavírus miatti
lezárások ideje alatt látogatta meg a 75 éves férfit – írja a
BBC. Joshi George Harrison barátja volt, ő mutatta be neki

Ravi Shankar ünnepelt indiai zenészt, aki nagy hatással volt
a sztárra, és megtanította őt szitáron is játszani.
Joshi egy dokumentumfilm zenéjén dolgozott a londoni Sohóban lévő Trident stúdióban, amikor Harrison és Ringo Starr
megjelent nála, és felajánlották, hogy játszanak neki. A zenészek éppen szünetet tartottak a Hey Jude című dal felvételei
közben. A dalban közreműködött Aashish Khan indiai klaszszikus zenész is. A számot sosem adták ki. „Az idő elszállt,
a Beatles felbomlott, és számos problémájuk volt, így senki
sem akarta kiadni” – mondta Joshi.

A rádiós a koronavírus-járvány miatti lezárások során mesélt zenei múltjáról barátjának, aki Beatles-rajongóként ragaszkodott hozzá, hogy keressék meg a felvételt. Az előkerült
dalt elküldték Suraj Shinh zenei producernek, aki helyreállította a szalagot. A liverpooli Beatles Múzeum vezetője, Paul
Parry elmondta: a dal meghallgatására összehívott közönség
„imádta” a zenét. „Összetéveszthetetlenül George gitárjátéka
volt, szinte életre keltette őt. És összetéveszthetetlen volt
Ringo dobolása is” – mondta Parry. A BBC Radio Merseyside is lejátszotta a számot.

Fesztiváldíjas alkotások premier előtti vetítéseivel
várja a filmrajongókat az európai art mozi nap,
amelyet Európa-szerte több száz filmszínházban
rendeznek meg november 14-én. A határokon átívelő eseményhez 25 magyarországi művészmozi
is csatlakozott öt új európai és három magyar filmmel.

George Harrison és Ringo Starr eddig ismeretlen közös dalát fedezték fel

Szállnak a darvak dél felé

(Folytatás az 5. oldalról)
A falu felé pillantva Luca néni meglátta,
hogy a göröngyös úton egy fekete személyautó közeledik felénk… Erre vette a sátorfáját, s azt mondta, hogy elmegy az erdő
szélébe, egyet alszik. Három tagbaszakadt és
egy csenevész ember közeledett felénk. Tudtam, hogy mint expedícióvezetőt elsőre
engem fognak letámadni. Bemutatkoztam,
bemutattam az igazoló papírokat, s vártam a
támadó kérdéseket. Nagyon feszült volt a
hangulat, de úgy érzem, hogy sikerült visszaverni a provokáló támadásokat. Bemutattuk
azt, amit gyűjtöttünk, s békésen elváltunk, de
kérték, hogy a programunkat a továbbiakban
ne mi, hanem ők állapítsák meg... A Bákóba
visszavivő autóbuszon együtt utaztunk
Gyurka Lászlóval, aki bevallotta, hogy azonnal megismert, amikor beléptünk a Néptanács
épületébe, hisz 1957-ben együtt voltunk kollégák a Bolyai Egyetemen.
‒ Miközben tanított, intézményvezetői
munkát végzett, több kötetet írt, főleg helytörténeti anyagot. Vegyük sorra ezeket!
‒ Szováta gyógyfürdő (társszerző: Józsa
András, Szőke András, Zepeczáner Jenő,

1996), Szováta 1578–1989 (1998), A szovátai
Athlétikai Klubtól a Medve-tó Sportegyesületig (társszerző: Derzsi Ferenc, 2009), Az
élet az iskolában kezdődik! A szovátai Sófalvi
Illyés Lajos Általános Iskola története
(2013), Elődeim kitaposott ösvényein (2016).
1997-ben jelent meg A Maros megyei magyarság története Pál Antal Sándor és Szabó
Miklós szerkesztésében. Ebben van egy húszoldalas fejezet Szováta 1948 előtti közoktatásáról, amelyben az összes magyar tanító és
tanár neve szerepel; 81 lábjegyzete van.
‒ Ki támogatta a kötetek kiadását?
‒ Egyszer az Erdélyi Múzeum-Egyesület
adott 100.000 forintot. 2019. november 14én került bemutatásra a Képek Szovátáról c.
kötet, amely Zepeczáner Jenő szovátai származású udvarhelyi történésznek köszönhetően újraszerkesztve, bővítve, igényes
nyomdai kivitelezésben került az olvasók
asztalára. A volt munkatársakhoz ‒ Józsa
András, Szőke András ‒ egy új helytörténészlapszerkesztő csatlakozott, Molnos Ferenc,
aki a szovátai kulturális élet egyik fő mozgatórúgója, a Sóvidék televízió munkatársa.
Ennek a kötetnek a kiadását Szováta város
önkormányzata támogatta.

‒ Milyen lapoknak és folyóiratoknak volt a
helyi tudósítója?
‒ Többet is fel tudok sorolni: Előre, Vörös
Zászló, Igazság, Ifjúmunkás, Juventus, Új
sport, Szovátai Hírmondó, Szászrégen és Vidéke, Keresztyén Magvető, Unitárius Közlöny, Művelődés, Honismeret, Bekecsalja,
Jóbarát, Falvak Dolgozó Népe, Sóvidék, Hazanéző, Sportul popular, Gazeta de sport.
‒ Jelenleg mit ír?
‒ Most már nagyon meggondolja az
ember, hogy mit ír, mert a betűk visszatekintenek. Ha nem írok, nincs mi visszatekintsen!
Hiába gyönyörködünk a darvak V betűs repülésében, ők csak szállnak, szállnak dél felé,
nem tudjuk őket megállítani… Így vagyunk
az idővel is: nem tudjuk megállítani. Valamikor vártuk az őszt, szép volt, a betakarítást jelentette, most az évekkel való elszámolást.
Csodálatosak Latinovits Zoltán sorai: „Naponta húzom fel a múlt kútjából az emlékvödröket.
Vödörnyi
szépet,
csigát,
kacskaringót, kéket, sárgát, hajnalt, alkonyt,
a régi szelet és a régi színeket.” S nem felejtem Wass Albert sorait sem: „A nemzet élete
a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, amelyek csak átfutnak fölötte, mint a
szél.” Mostanában sokat foglalkoztat a sóvi-

déki örmények története; adatokat gyűjtök,
családfát készítek, amely a Puskás Attila szerkesztette Magyarörmény élő örökség c. kiadványban lát napvilágot.
‒ Említette az örményeket. Jelenleg hol
élnek örmény leszármazottak a vidéken?
‒ Nyárádremetén a Csiky-Magyari ág, Parajdon, Korondon és Szovátán (Szenkovits és
Csiky ág). Amikor 2002-ben, a Petelei István
egykori nyaralójának helyén, a Bocskay-házon
elhelyeztek egy emléktáblát, itt volt Bálint Tibor
özvegye, Kovács Júlia kolozsvári magyartanár,
aki azt mondta, foglalkozzam az örményekkel,
mert ha nem, Isten megver… Szót fogadtam.
‒ Hogyan lehet összekovácsolni egy tantestületet?
‒ Régebb, amikor tanítottam, mindenkinek
megünnepeltük a születésnapját, ún. „laborgyakorlatokat” tartottunk, ahol népdalokat tanultunk, énekeltünk, szórakoztunk, feltöltődtünk. Ez kitűnően összefogta a közösséget, összekovácsolta a tantestületet. Ilyen
„gyakorlaton” vett részt valamikor Bodolai
Gyöngyi marosvásárhelyi újságíró is, akkor itt
tanított egy évet Szovátán, s később sokszor
elmondta: ezt a szép együttlétet sohasem tudta
elfelejteni. Még csak annyit: Kár, hogy az idő
eljár… Cserebogár, sárga cserebogár.
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A magyar nyelv napja

Az Országgyűlés 2011-ben
nyilvánította november 13át a magyar nyelv napjává,
lehetővé téve, hogy évente
egyszer a közfigyelem a magyar nyelvre, kulturális
örökségünk és nemzeti
identitásunk alapjára irányuljon. Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

Az Országgyűlés 2011. szeptember 26-án fogadta el 66/2011.
számú határozatát, amely szerint
„az Országgyűlés, felismerve azt,
hogy a magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális
örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben
tartva hazánk hagyományos
nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek
nyelvhasználatának jogáért –, a
nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló
magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében, a magyar nyelvet hivatalossá tevő
törvény, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját,
november 13-át a magyar nyelv
napjává nyilvánítja.”
A reformkor egyik legnagyobb
győzelmének nevezhető 1844-es
törvény kimondta, hogy a törvényeket ezentúl kizárólag magyar
nyelven alkotják és erősítik meg,
az országgyűlés nyelve magyar
lesz, a hivatali ügyintézésben és a
bíróságokon a magyar nyelvet
kell használni, az iskolai oktatás
nyelve ugyancsak a magyar lett.
Az ünnepnap az Anyanyelvápolók Szövetsége és az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
közös kezdeményezésére született. Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2009-től április 23-án tartotta
anyanyelvünk ünnepét, mert
2008-ban ezen a napon nyílt meg
a ma már Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalmon, a nyelvújításban elévülhetetlen érdemeket
szerzett Kazinczy Ferenc egykori
lakóhelyén a Magyar Nyelv Múzeuma. A magyar nyelv napja az
egész Kárpát-medencében lehetőséget teremt arra, hogy nyelvünket
legalább
egyszer
a

középpontba állítsuk. (Az anyanyelv ünneplése 1999-ben lépett a
nemzetközi ünnepek sorába, az
ENSZ ebben az évben nyilvánította február 21-ét az anyanyelv
nemzetközi napjává.)
A világon mintegy hétezer
nyelv létezik, de ez a szám gyorsan csökken, mert ezek közül
sokat csak kevesen beszélnek. Az
uráli nyelvcsaládhoz tartozó magyar nyelv mintegy 13 millió
anyanyelvi beszélővel a 80. hely
körül található, tehát korántsem
kis nyelv. Írásbelisége a 11. századtól folyamatos, az első magyar
nyelvű szórványemlék az 1055-ös
Tihanyi alapítólevélben található,
a legkorábbi összefüggő nyelvemlék a 12. század végéről származó Halotti beszéd.
A magyar 1844 óta a hivatalos
nyelv Magyarországon, 2009 óta
a magyar jelnyelv is hivatalos
nyelv, a magyar az Európai Unió
egyik hivatalos nyelve is. Klaus
Iohannis román államfő 2015. november 11-én hirdette ki azt a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett törvényt, amely Romániában is a magyar nyelv napjává
nyilvánította november 13-át. A
jogszabály értelmében ezen a
napon a magyarlakta településeken kulturális programokat szervezhetnek, amelyekhez a helyi
önkormányzatokon kívül a civil
szervezetek is hozzájárulhatnak, a
magyar tannyelvű iskolák ünnepélyes keretek között tarthatnak
megemlékezést.
Az ünnepnap évről évre alkalmat ad az oktatási, tudományos és
kulturális intézményeknek, a médiának, az anyanyelvápolással
foglalkozó szervezeteknek a magyar nyelv megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcsolatos
rendezvények megtartására és
újabb kezdeményezések, mozgalmak elindítására. Az ünnep alkalmával adják át a Lőrincze-díjat
azoknak, akik hosszú időn át szolgálták kutatói, ismeretterjesztői,
valamint szervezői munkájukkal
az anyanyelvi kultúrát, Romániában is díjjal honorálják a legjobb
nyelvművelőket.

Közlemény

Az Aquaserv Rt. igazgatótanácsa ez év november 4-én a 2021.
november 4-i 3. számú határozat alapján ideiglenes megbízással
Sipos Leventét nevezte ki a vállalat vezérigazgatói tisztségébe.
Az ideiglenes megbízás időtartama 2021. november 5-től négy
hónapra szól, azaz 2022. március 4-én jár le.
A határozatot bejegyezték a Maros megyei Cégbíróságon – áll a
szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Varró Noémi névre
szóló sapientiás diákigazolványom.
Semmisnek nyilvánítom. (p.-I)

MINDENFÉLE

GONDOZÓNŐT keresünk idős hölgy
mellé, egyhetes váltással, külön
szoba, ellátás biztosításával. Érdeklődni lehet a 0747-320-864-es telefonszámon. (66055-I)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13611)
TELEFON: 0742-734-062, Hunor.
Vállalunk tető-, ács-, bádogosmunkát,
festést, meszelést, bármilyen kis javítást. (13749-I)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (13795-I)
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-191.
(13434)
ALKALMAZUNK lakatost és hegesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked örökre megmarad.”
Fájó szívvel emlékezünk PÁLGÁBOR LAJOSRA halálának 26.
évfordulóján. Szerettei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, rokon,
ismerős, barát, szomszéd,
ZILLER JÓZSEF
életének 75. évében, november
9-én rövid szenvedés után elhunyt. Drága szerettünk virrasztása november 14-én, vasárnap
16.30-18.30 óra között lesz a Vili
Funerar ravatalozótermében.
Utolsó útjára november 15-én,
hétfőn délután 3 órakor kísérjük
a katolikus temető alsó kápolnájából, református szertartás szerint. Emlékét szívünkben örökre
megőrizzük. Nyugodjon békében!
Gyászoló családja. (13827-I)
Szomorú szívvel, megrendülten
veszünk végső búcsút drága
édesapánktól,
ZILLER JÓZSEFTŐL.
Fáradt testének adjon a Jóisten
békés nyugodalmat.
Tünde és Csongor. (13827-I)
Szomorú szívvel tudatom, hogy
szeretett édesapám,
SZŐCS ANDRÁS
életének 91. évében csendesen
megpihent. Utolsó útjára november 15-én, hétfőn 14 órakor kísérjük a református temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló családja. (13837-I)
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„Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.
De hisszük, hogy égi otthonodban
békére leltél,
hisz te a jónál is
jobbat érdemeltél.”
Szomorú szívvel emlékezünk november
13-án a felejthetetlen férjre, édesapára,
nagyapára,
ÚJFALVI KÁROLYRA
(Sanyi)
halálának 4. évfordulóján.
Emléked szívünkben él. Nyugodjál békében!
Bánatos feleséged, gyermekeid és azok családja. (13824-I)

„Ne fájjon nektek,hogy már nem vagyok
Hiszen napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog,
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha Rám gondoltok soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok…”
Fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel emlékezünk a
drága jó édesapára, férjre és imádott nagytatára, a galambodi
születésű
id. KELEMEN ATTILA
marosszentkirályi lakosra halálának első évfordulóján; 2020.
november 14-én távozott el szeretett családja köréből.
Mosolygós arcát, szép emlékét, szeretetét, jóságát szívünkben
őrizzük mindhalálig. Akik ismerték és szerették, gondoljanak
rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei: özvegye, fia, lánya, veje és a kis unokája,
Tánia. (13831-I)
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
apatársamtól,

ANDRÁSTÓL.

Bori. (13837-I)

Szomorúan, megrendülve ve-

szünk végső búcsút drága sógorunktól,

SZŐCS ANDRÁSTÓL.

Fáradt testének adjon a Jóisten

békés megnyugvást.

Sárika és Karcsi. (13841-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagyanya,
rokon és szomszéd,

KOVÁCS IRÉNKE

életének 77. évében hirtelen el-

hunyt. Drága halottunk temetési
szertartása

november

13-án,

szombaton 15 órakor lesz a családi háznál. Özvegységét csak 5

napig bírta, azt mondta, hogy ő

GYULÁHOZ közel akar lenni,

igen, hát teljesült a kívánsága.
Nyugodjon békében!

Búcsúzik tőle öszetört szívű

leánya és családja, testvére, Kati

és családja, Kanadából sógora,

Imre és családja. (-I)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szerető édesapa, férj, testvér, rokon, a székelyvajai születésű
ÁBRÁM CSABA
a volt Electromureş,
majd a Plasmaterm dolgozója
65 éves korában türelemmel viselt szenvedés után csendesen
megpihent.
Virrasztása november 14-én 16
órától lesz a remeteszegi temető
kápolnájában. Utolsó útjára november 15-én, hétfőn 13 órakor
kísérjük a remeteszegi temetőbe.
Búcsúzik tőle felesége és két
gyermeke. (13838-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, keresztapa, sógor, apatárs, unokatestvér, rokon, jó
szomszéd, a marossárpataki születésű
id. SIMON KÁROLY
a Vinalcool volt dolgozója
életének 89. évében, türelemmel
viselt hosszas betegség után
csendesen megpihent.
Drága halottunkat november 13án, szombaton 12 órakor helyezzük
örök
nyugalomra
a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (13840-I)
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Módosul a forgalmi rend
a Negoj és Alexandru Papiu Ilarian utca
kereszteződésénél és környékén

Azért, hogy a közlekedés biztonságosabb legyen, péntektől, november 12-étől módosult a forgalmi rend az
Al. Papiu Ilarian – Negoj utca – 1918. December 1. út
kereszteződésénél, az új forgalmi rendelkezéseket jelző
táblákat vegyék figyelembe!
• Egyirányúvá vált az Al. Papiu Ilarian utca a Negoj utcával való kereszteződésétől az 1918. December 1. út felé
(kivéve a Gloria és 1918. December 1. út közötti szakaszt);
• Az 1918. December 1. útról tilos felhajtani a Papiu
utcába (kivéve azokat, akik azonnal jobbra kanyarodnak a Gloria utca irányába);
• A Gloria utcából kitérőknek tilos jobbra hajtaniuk
(kötelező módon balra kell térniük);
• A Merészség utcából közlekedve a Negoj–Papiu utcák kereszteződésében tilos balra térni (kötelező
módon jobbra kell térni).
Megemlítendő, hogy a felsorolt változásokat a polgármesteri hivatal (mint helyi önkormányzat /
az utak kezelője) törvényes kötelezettségei alapján, a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság kérésére
és jóváhagyásával a hatályos szabályozás szerint lépteti életbe – miután az említett útkereszteződésben
számos közlekedési probléma adódott és baleset történt.
A bel- és külkapcsolati osztály

Hirdetőink figyelmébe!

Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

